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ُط َبْيَنهَُما اْلَمْوُت،  ْنَيا ُحْلمٌ َواْْلِخَرُة َيَقَظٌة، َواْلُمَتَوسَّ ا َبْعُد، َفإِنَّ الدُّ َأمَّ

ََلمُ   َوَنْحُن فِي َأْضَغاٍث، َوالسَّ

 তঃপর জজনে রাখ! দনুেয়া হন া স্বপ্ন ও কল্পো অর 

অনখরাত হন া বাস্তব। অর এআ দআুনয়র মধ্যবতী নবষয় হন া মৃতুয। 

অমরা স্বপ্ন ও কল্পোর জগনত নবন াড় হনয় অনছ। ওয়াসসা াম। 
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ভৃত ফুমিয জনু ক্রন্দনোযী মিন ভৃত য়ে মাে     ২৫ 
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মযত নূ (আ) এয ঘয        ৪০ 

মযত ইা (আ) এয ঘয        ৪০ 



 ঘ   
 

 
`viƒm mvAv`vZ 
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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحٰمِن الرَِّحْيمِ 
 َنْحَمُده َوُنَصلِّ َعٰلى رَُسْولِِه اْلَكرِْيمِ 

কাসরূ  অমা  

তুনম জ ে মুসান র 

 [১] মযত আফনন ঈভয (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- এওফায যা র  া (া) 

এওা থথনও অভানও ধনয ফরনরন- থ অব্দ  া আফনন ঈভয! 

نْػَيا َكأَنََّك َغرِيٌب، وََكأَنََّك َعاِبُر َسِبيٍل، َوُعدَّ نَػْفَسَك ِمْن َأْىِل اْلُقُبورِ ُكْن فِ  ي الدُّ  

ত র্ভ দ র্নয়ানত এভনবানফ থাও থমন ত র্ভ এওচন র্যর্ঘত এফং থঘায  

ভ ার্পয। অয ত র্ভ র্ননচনও ওফযফা  ভনন ওযনফ।  

মযত ভ চার্দ (য) ফনরন- এযয মযত আফনন ঈভয (যা) অভানও ফনরন, থ 

ভ চার্দ!  

ِإَذا َأْصَبْحَت َفََل ُتَحدّْْث نَػْفَسَك بِاْلَمَساِء، َوِإَذا َأْمَسْيَت َفََل ُتَحدّْْث نَػْفَسَك بِالصََّباِح، َوُخْذ 
 ِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك، َوِمْن ِصحَِّتَك ِلَسَقِمَك، فَِإنََّك يَا َعْبَد اللَِّو ََل َتْدِري َما اْسُمَك َغًدا

ত র্ভ মঔন ওানর ঈন ত  তঔন ন্ধ্যায র্ঘন্তা ওনযা না। অয মঔন ন্ধ্যায় 

ঈন ত  তঔন ওানরয র্ঘন্তা ওনযা না। ভৃত যয চনয র্ননচয চ ফন থথনও  ুঁর্চ ংগ্র 

ওয।  স্থতায  নফি  স্থতানও ভ রযফান ভনন ওয। থওননা থ অ ায ফান্দা! ত র্ভ চাননা 

অকাভ ওার থতাভায র্ও নাভ নফ (চ র্ফত না ভৃত)।-[র্যয়ায়াত ১]1 
দ ু নবষনয়র  য় 

[২] মযত অর  (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

نَُّو ِإفَّ َأَشدَّ َما أََتَخوَُّؼ َعَلْيُكْم َخْصَلتَػْيِن: اتػَّْباَع اْلَهَوى، َوُطوَؿ اْْلََمِل. فََأمَّا اتػَّْباُع اْلَهَوى فَإِ 
نْػَيايَػْعِدُؿ َعِن اْلحَ  قّْ. َوَأمَّا ُطوُؿ اْْلََمِل فَاْلُحبُّ لِلدُّ  

অর্ভ থতাভানদয ফযাানয থম দ র্ি র্ফলনয়য ফনঘনয় থফ  বয় ওর্য, তা নরা 

ঔার্াত ফা প্রফৃর্িয ন যণ এফং দ খি অা। প্রফৃর্িয ন যণ ভান লনও ও থ থথনও 

র্যনয় থদয় অয দ খি অা চন্ম থনয় দ র্নয়ায ভব্বত থথনও।  

তঃয র্তর্ন ফনরন-  

                                                           
1 . র্ ফ ঔায   র্ওতাফ য র্যওাও  াদ  ৬৪১৬। 
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يَمافَ  نْػَيا َمْن ُيِحبُّ َويُػْبِغُض. َوِإَذا َأَحبَّ اللَُّو َعْبًدا َأْعطَاُه اْْلِ  ِإفَّ اللََّو يُػْعِطي الدُّ
দ র্নয়ানতা অ া তাঅরা ঐ ফযর্িনও দান ওনযন মানও ঙন্দ ওনযন এফং 

তানও দান ওনযন মানও ঙন্দ ওনযন না। র্ওন্তু মঔন অ া তাঅরা থওান ফান্দানও 

ভব্বত ওনযন, তঔন তানও আভান দান ওনযন।  

نْػَيا أَبْػَناًء. َفُكونُوا ِمْن أَبْػَناِء الدّْيِن، َوََل َتُكونُوا ِمْن أَبْػَناِء ا يِن أَبْػَناًء، َولِلدُّ نْػَياَأََل ِإفَّ لِلدّْ لدُّ  

থান! র্ওঙ  থরাও য় দ ননয চনয অয র্ওঙ  থরাও য় দ র্নয়ায চনয। তএফ 

থতাভযা তানদয ভত , মাযা দ ননয চনয য়। অয তানদয ভত নয়া না, মাযা দ র্নয়ায 

চনয নয় থানও। 

نْػَيا َقِد اْرَتَحَلْت ُمولَّْيًة، َواْْلِخَرَة َقِد اْرَتَحَلْت ُمْقِبَلًة َأََل َوِإنَُّكْم ِفي يَػْوـِ َعمَ  ََ ِفيِو َأََل ِإفَّ الدُّ ٍل لَْي
ََ ِفيِو َعَملٌ ِحَساٌب، َأََل َوِإنَُّكْم ُتوِشُكوَف ِفي يَ  وـِ ِحَساٍب َولَْي  

থান দ র্নয়া থতাভানদয থথনও ভ ঔ খ র্যনয় ঘনর মানে অয অর্ঔযাত (ক্রনভ) াভনন 

অনঙ। থচনন যাঔ! থতাভযা এভন র্দনন অঙ থমঔানন অভর ওযনত য়, র্াফ র্দনত য় 

না। ঘ নযআ এভন র্দন অনফ থমঔানন র্াফ র্দনত নফ, অভর ওযা মানফ না।- 

[র্যয়ায়াত ৩]2 

দনুেয়া চন   ান  অর অনথরাত সামনে অসনছ 

[৩] মযত চার্ফয আফনন অব্দ  া (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ 

ওনযন- 

ِإفَّ َأْخَوَؼ َما َأَخاُؼ َعَلى ُأمَِّتي: اْلَهَوى َوُطوَؿ اْْلََمِل فََأمَّا اْلَهَوى فَػَيُصدُّ َعِن اْلَحقّْ. َوَأمَّا 
دُّ َعِن اْْلِخَرةِ ُطوُؿ اْْلََمِل فَػَيصُ   

 অর্ভ ভায ঈম্মনতয ফযাানয থম র্ফলনয়য ফনঘনয় থফ  বয় ওর্য, তা নরা 

ঔার্াত ফা প্রফৃর্িয ন যণ এফং দ খি অা। প্রফৃর্িয ন যণ ভান লনও ও থ থথনও 

র্যনয় থদয় অয দ খি অা অর্ঔযাত থথনও কার্পর ওনয থদয়। 

نْػَيا ُمْرَتِحَلٌة. َوَىذِ  ُهَما بَػُنوَف، َفُكونُوا بَِني اْْلِخَرِة َوَىِذِه الدُّ ِه اْْلِخَرُة قَاِدَمٌة، َوِلُكلّْ َواِحٍد ِمنػْ
نْػَيا، فَِإنَُّكُم اْليَػْوـَ ِفي َداِر اْلَعَمِل، َوأَنْػُتْم َغًدا ِفي َداِر َجَزاٍء َوََل عَ  َملَ َوََل َتُكونُوا ِمْن بَِني الدُّ  

                                                           
2   ওানম র ঈম্মার  াদ  ৪৪১৬৭।  
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দ র্নয়া থতা ভ ঔ খ র্যনয় ঘনর মানে অয অর্ঔযাত (ক্রনভ) াভনন অনঙ। অয 

ঈবনয়যআ ন্তান য়। তএফ থতাভযা অর্ঔযানতয ন্তান , দ র্নয়ায ন্তান নয়া না। 

থওননা অচ থতা থতাভযা এভন স্থানন অঙ, থমঔানন অভর ওযনত য়। অয ওার এভন 

স্থানন থমনত নফ, থমঔানন অভনরয ফদরা ফা প্রর্তদান র্ভরনফ র্ওন্তু অভর ওযা মানফ না।- 

[র্যয়ায়াত ৪]3 
জ  অল্লাহনক  জ্জা কনর 

[৪] মযত ঈম্ম র ভ নর্ময থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন  এও যানত যা র  া (া) 

থরাওনদয র্দনও দৃর্ি র্নফদ্ধ ওনয ফনরন-  

َتْجَمُعوَف َما ََل »أَيػَُّها النَّاُس، َأَما َتْسَتْحُيوَف ِمَن اللَِّو؟ قَاُلوا: َوَما َذاَؾ يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: 
ُنوَف َما ََل تَػْعُمُروفَ تَ  ْأُكُلوَف، َوتَْأُمُلوَف َما ََل ُتْدرُِكوَف، َوتَػبػْ  

থ থরাওওর! থতাভযা র্ও অ ানও রজ্জা ওয? থরানওযা ফরর, আয়া যা রা া! 

অ ানও রজ্জা ওযায থি র্ও? র্তর্ন ফরনরন, থতাভযা এভন র্চর্ন চভা ওয মা থবাক 

ওযনত ায না। এভন র্চর্ননয অওাঙ্ক্ষা ওয মা রাব ওযনত ায না। এভন ফার্ি র্নভিাণ 

ওয থমঔানন র্ঘযর্দন থাওনত ায না।-[র্যয়ায়াতঃ৫]4  
ঈসামা আবনে  ায়দ (রা) এর বাসোয় রাস ন র নবস্ময়  

[৫] মযত অফ  াইদ অর ঔ দয  (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- মযত ঈাভা 

আফনন মায়দ (যা) এওফায এও ভানয চনয ১০০ দ নায র্দনয় এওচন দা  ঔর্যদ ওনযন। 

তঔন (এআ ংফাদ শুনন) যা র  া (া) ফনরন- থতাভযা র্ও ঈাভায ফাানয অশ্চমিার্িত 

 না থম  থ এও ভানয চনয ক্রয়-র্ফক্রনয়য থরননদন ওনয? ঈাভা থতা ননও রম্বা 

অাধায ।  

ওভ থআ িায  মায ানত অভায প্রাণ! মঔনআ অর্ভ থঘানঔয রও থপর্র, 

তঔনআ ভনন য় য়নতা র্িত য় রও থপরায  নফিআ অভায রূ ওফম ওনয থনয়া নফ। 

মঔনআ অর্ভ থঘাঔ ঈর্িনয় দৃর্িাত ওর্য তঔনআ বার্ফ থম  র্িত য়ফায দৃর্িাত ওযায  নফিআ 

অভায রূ ওফম ওনয থনয়া নফ। অয মঔনআ থওান ঔাফানযয থরাওভা ভ নঔ থদআ তঔনআ 

ভনন য়  য়নতা থরাওভা র্কনর থপরায  নফিআ অভায রূ ওফম ওনয থনয়া নফ।  

                                                           
3   র্ভওাত র ভাাফ   র্ওতাফ য র্যওাও  াদ  ৫২১৪। 
4   শুঅফ র আভান  র্যয়ায়াত ১০০৭৮।  
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তঃয ফনরন  থ অদনভয ন্তানকণ! মর্দ থতাভানদয ভনধয ফ ছ-র্ফনঘনা থানও 

তনফ র্ননচনও ভৃতনদয ভনধয কণয ওয। ওভ থআ িায  মায ানত অভায প্রাণ! থতাভানদয 

ানথ মায ঙ্গ ওায ওযা নয়নঙ থিাৎ ভৃত য তা ফযআ অনফ। অয থতাভযা থওানবানফআ 

তা থথনও ফাুঁঘনত াযনফ না।-[র্যয়ায়াতঃ৬]5 
ও রু প নবে তায়াম্মুম 

[৬] মযত আফনন অব্বা (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন-  

َرُسوَؿ َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم " َكاَف يُػْهرِيُق اْلَماَء، فَػَيَتَمسَُّح بِالتػَُّراِب، فََأُقوُؿ: يَا 
«َوَما يُْدرِيِني َلَعلّْي ََل أَبْػُلُغوُ »؟، فَػيَػُقوُؿ اللَِّو، ِإفَّ اْلَماَء ِمْنَك َقرِيبٌ   

ওঔননা এভন ত থম  যা র  া (া) এয (ম য) চনয ার্নয ফযফস্থা ওযা ত। 

অয র্তর্ন (অনকআ) তায়াম্ম ভ ওনয র্ননতন। অর্ভ অযম ওযরাভ  আয়া যা রা া! ার্ন থতা 

র্নওনি। তঔন যা র  া (া) ফরনরন- অর্ভ চার্ন না  ার্ন মিন্ত থৌঙনত াযফ র্ও না।-

[র্যয়ায়াতঃ৭]6 
জ কসআ নজনেস ও ে  হওয়া নজনেস 

[৭] মযত অনা (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- নফ  (া) এও ফযর্িনও 

থদঔনরন থম  থ তায চ তায র্পতা থরাা িাযা ফার্ননয় র্ননয়নঙন (মানত দ খির্দন ফযফায 

ওযা মায়)। এিা থদনঔ যা র  া (া) ফরনরন  অনয ত র্ভ থতা ননও রম্বা অাধায  এফং 

য়াফ  প্রর্তদান প্রার্িয ফযাানয থফনযায়া বাফ প্রদিনওায  অয থনওওাচনও 

ঙন্দওায । (নচনন যাঔ!)  

ِو الصَََّلُة ِإفَّ َأَحدَُكْم ِإَذا انْػَقَطَع ِشْسُعُو فَػَقاَؿ: ِإنَّا ِللَِّو َوِإنَّا ِإلَْيِو رَاِجُعوَف، َكاَف َعَلْيِو ِمْن رَبّْ 
نْػَيا ٌر َلُو ِمَن الدُّ  َواْلُهَدى َوالرَّْحَمُة، َفَذاَؾ َخيػْ

মর্দ থতাভানদয ওানযা চ তায র্পতা র্ঙুঁনি মায় অয থ ‘আন্না র্র ার্ য়া আন্না 

আরাআর্ যার্চঈন’ াি ওনয  তনফ এয র্ফর্নভনয় তায চনয অ ায ক্ষ থথনও ার্ন্ত  

র্নযািা  র্দায়াত  যভত রাব নয় থানও- মা  নযা দ র্নয়ায থথনও ঈিভ।-[র্যয়ায়াতঃ৮]7 

 

                                                           
5   র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৬ি ঔ   ৃ ৯১।  
6   ভ নানদ অভদ  াদ  ২৬১৪। 
7   তাপ য অদ দ যনয ভান য   যা অর ফাওাযা ১৫৫। 
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মােুষ ও অশার দ ৃান্ত 

[৮] মযত অনা (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- নফ  (া) তায ভ ফাযও 

অঙ্গ রকনরা মভ ননয ঈয থযনঔ ফরনরন- 

ـَ، َوَىَذا َأَجُلُو ِمْن َخْلِفِو، َوثَمَّ َأَمُلُو، َوَأَشاَر بَِيَدْيوِ   َىَذا اْبُن آَد
 এিা অদভ ন্তান  অয তায র্ঙনন তায র্নধিার্যত ভৃত য । অয ঐ র্দনও তায 

অা-অওাঙ্ক্ষা। এিা ফরনত ফরনত যা র  া (া) তায াত র্দনয় আাযা ওনয 

মার্েনরন।-[র্যয়ায়াতঃ৯]8 

[৯] মযত অফ র ভ তায়াওর্ওর থথনও ফর্ণিত। (র্তর্ন ফনরন  এওফায) নফ  (া) 

র্তনর্ি রাওর্ি র্ননরন। এওর্ি রাওর্ি াভনন যাঔনরন। র্িত য়র্ি এওান যাঔনরন। অয 

যর্ি এওি  দ নয যাঔনরন। তঃয ফরনরন  থতাভযা র্ও চান এিা র্ও? াাফ কণ 

ফরনরন  অ া  তায যা রআ বার চাননন।  

যা র  া (া) ফরনরন- 

ـَ  ْنَساُف، َوَىَذا اْْلََجُل، َوَذاَؾ اْْلََمُل، يَػتَػَعاطَاُه اْبُن آَد َوَيْخَتِلُجُو ُدوَف اْْلََملِ  َىَذا اْْلِ  
 এিা ভান ল। অয তায ান তায র্নধিার্যত ভয় (ভৃত য)। অয িা তায অা- 

অদভ ন্তান এয তারান থরনক থানও র্ওন্তু ভাছঔানন তায র্নধিার্যত ভয় (ভৃত য) এন 

নি।-[র্যয়ায়াতঃ১০]9 

 [১০] মযত অব্দ  া আফনন ফ যায়দা তায দাদা থথনও ফণিনা ওনযন। র্তর্ন ফনরন  

নফ  (া) দ র্ি াথয র্ননরন অয তা অনে ওনয ঙ ুঁনি ভাযনরন। তঃয ফরনরন-  

 َىَذا اْْلََجُل، َوَىَذاَؾ اْْلََملُ 
এর্ি ভৃত য অয যর্ি নরা অা-অওাঙ্ক্ষা।-[র্যয়ায়াতঃ১২]10 

মােুষ ও তার অশার মানঝ  া থানক 

[১১] মযত অব্দ  া আফনন র্ঔঔ য (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ 

ওনযন- 

ـَ َوِإَلى َجْنِبِو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف َمِنيًَّة، ِإْف َأْخطَأَْتُو اْلَمَنايَا َوَقَع ِفي اْلَهَرـِ   َمَثُل اْبِن آَد

                                                           
8 .  নানন র্তযর্ভম   অফয়াফ ম ম  দ  াদ  ২৩৩৪। 
9   র্ওতাফ ম ম  দ র্র আফনন ভ ফাযও (য)  র্যয়ায়াত ২৫৪। 
10   শুঅফ র আভান  র্যয়ায়াত ৯৭৭৭। 
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অদভ ন্তাননয দৃিান্ত এভন থম  তায ান ৯৯র্ি ভৃত য (র্ফদ) র্খনয যনয়নঙ। থ 
এফ ভৃত য থথনও থফুঁনঘ থকনর ফননল ফাধিনওয অক্রান্ত নয় মায়।-[র্যয়ায়াতঃ১৩]11 

[১২] মযত অব্দ  া আফনন ভাঈদ (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- এিা অদভ 

ন্তান। অয তায ঘাযান র্ফর্বন্ন ধযনণয র্ফদ-ভ র্ফত  ভৃত য তানও র্খনয যনয়নঙ এফং 

তায র্দনও পণা ত নর ধনয অনঙ।  

এনফয র্ঙনন যনয়নঙ ফাধিওয অয তায র্ঙনন অা অওাঙ্ক্ষা। ভান ল অা 

অওাঙ্ক্ষায র্ঙনন নি থানও অয এফ র্ফদাদ তায র্ঙনন। মায প্রর্ত  ও ভ য় থ-আ 

ভান লনও ধনয ফন। মর্দ ভান ল এফ থথনও থফুঁনঘ মায় তথার্ ফাধিওয এন তায 

চ ফনাফান খিায়। অয তাযয থ অা-অওাঙ্ক্ষায চানর অিনও থানও।-

[র্যয়ায়াতঃ১৪]12 

 [১৩] মযত অনা (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন - 

ْنَساَف َواْْلََجَل َواْْلََمَل، َفَمثََّل اْْلََجَل ِإَلى َجانِِبِو، َواْْلََمَل »َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم  َمثََّل اْْلِ
َنَما ُىَو يَْأُمُل، ِإْذ أَتَاُه َأَجُلُو فَاْختَػلَ   «َجوُ َأَماَمُو، فَػبَػيػْ

যা র  া (া) ভান ল  ভৃত য  অা অওাঙ্ক্ষায দৃিান্ত ফণিনা ওনয ফনরন-- ভান নলয 

এওান তায ভৃত য অয তায াভনন অা অওাঙ্ক্ষা। ভান ল অা অওাঙ্ক্ষায চানর 

অিনও থানও অয ভৃত য  তানও গ্রা ওনয থনয়।-[র্যয়ায়াতঃ১৭]13  
বয়নসর সানথ অশা অকাঙ্ক্ষা বাড়নতআ থানক 

[১৪] মযত অনা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

َقى ِمْنُو اثْػَنَتاِف: اْلِحْرُص َواْْلََملُ  ـَ َويَػبػْ  يَػْهَرـُ اْبُن آَد
ভান ল ফৃদ্ধ নয় মায়  র্ওন্তু তায দ র্ি র্চর্ন ফাও  থথনও মায়- থরাব-রারা  অা 

অওাঙ্ক্ষা।-[র্যয়ায়াতঃ১৮]14 

[১৫] মযত অনা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

ـَ، َوَتِشبُّ ِمْنُو اثْػَنَتاِف: اْلِحْرُص َعَلى اْلَماِؿ، َواْلِحْرُص َعَلى اْلُعْمرِ   يَػْهَرـُ اْبُن آَد

                                                           
11    নানন র্তযর্ভম   অফয়াফ র ওদয  াদ  ২১৫০। 
12   আআয়াঈ ঈর ভ   ন।  
13 .  নানন র্তযর্ভম   অফয়াফ ম ম  দ  াদ  ২৩৩৪। 
14   ভ নানদ অভদ  াদ  ১২৭২১। 
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অদভ ন্তান ফৃদ্ধ নয় মায়  অয তায   দ র্ি র্চর্ন থচায়ান থথনও মায়- ম্পনদয 

থরাব এফং দ খি চ ফননয অা।-[র্যয়ায়াতঃ১৯]15 
োজাত ও ধ্বংনসর কারণ 

[১৬] মযত অভয আফনন শুঅআফ থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

 َنَجا َأوَُّؿ َىِذِه اْْلُمَِّة بِاْلَيِقيِن َوالزُّْىِد، َويَػْهِلُك آِخُر َىِذِه اْْلُمَِّة بِاْلُبْخِل َواْْلََملِ 
এআ ঈম্মনতয প্রথভর্দনওয থরানওযা (অ ায প্রর্ত) আয়াও ন এফং ম  দ ফা দ র্নয়ায 

প্রর্ত নার্িয ওাযনণ নাচাত রাব ওনযনঙ। অয থল র্দনওয থরানওযা ওৃণতা এফং 

ঔার্াত ফা অা অওাগক্ষায ওাযনণ ধ্বংপ্রাি নফ।-[র্যয়ায়াতঃ২০]16  
একশ নিশ বছর বয়নসও অশা-অকাঙ্ক্ষা প্রব  থানক 

[১৭] মযত অফ  ঈভান নাদ  (য) ফনরন-  

َثََلثِيَن َوِمائََة َسَنٍة، َفَما ِمنّْي َشْيٌء ِإَلَّ َقْد َعَرْفُت ِفيِو النػُّْقَصاَف ِإَلَّ َأَمِلي، فَِإنَُّو َكَما ُىوَ  َقْد بَػَلْغتُ   
অভায ফয় এওত র্  ফৎয নয়নঙ। অয অভায থবতনয এভন র্ওঙ  নাআ মা 

দ ফির য় নাআ। এওভা  অভায অা-অওাঙ্ক্ষা ফযত ত- তা  নফিয ভতআ যনয় থকনঙ।-

[র্যয়ায়াতঃ২১]17 
হ রত আসা (অ) এর ঘ ো 

[১৮] মযত দাঈদ আফনন অফ  র্ন্দ এফং  ভায়দ ফণিনা ওনযন। এওফায মযত 

আা (অ) থ ঘরর্ঙনরন। তঔন থদঔনরন, এও ফৃদ্ধ রাঙ্গর র্দনয় চর্ভ ঘাল ওযনঙ। র্তর্ন 

তঔন দ অ ওযনরন, থ অ া! অওাঙ্ক্ষা দ য ওনয র্দন। তায ভন থথনও অা  তএফ 

তঔনআ ফৃদ্ধ ফযর্ি াত থথনও রাঙ্গর থযনঔ র্দনয় এওান শুনয় িনরন। এয র্ওঙ ক্ষণ য 

আা (অ) অফায দ অ ওযনরন- থ অ া! তায অা অওাঙ্ক্ষা র্পর্যনয় র্দন। তএফ 

তৎক্ষণাৎ ফৃদ্ধ ফযর্ি ঈনি অফায চর্ভ ঘাল ওযনত রাকনরন।  

মযত আা (অ) ঐ ফৃদ্ধনও র্চজ্ঞাা ওযনরন, র্ও ফযাায! অর্ন ওাচ ওযনত 

র্ঙনরন, ভাছঔানন ওাচ থওন ফন্ধ্ ওনয র্দনরন? ফৃদ্ধ ফরর, ওাচ ওযনত ওযনত অভায ভনন 

থঔয়ার অর থম, অয ওত ওাচ ওযফ? ওাচ ওযনত ওযনত ফৃদ্ধ নয় থকরাভ। তএফ 

                                                           
15    নানন র্তযর্ভম   অফয়াফ ম ম  দ  াদ  ২৪৫৫। 
16 . অত তাযক ফ য়াত তায ফ র্রর ভ নর্ময  (য)  র্ওতাফ ত তফা াদ  ৫০৬১। 
17   ফায়াও  অম ম  দ র ওাফ য  র্যয়ায়াত ৬২১। 
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এিা র্ঘন্তা ওনয ওাচ থঙনি র্দনয় শুনয় িরাভ। এযয অফায ভনন নরা, থম মিন্ত ভৃত য 

না নফ, থ মিন্ত চ ফন থতা ঘারানত নফ। অয চ ফন ঘারাননায চনয ওাচ থতা ওযনত 

নফ। তএফ এিা র্ঘন্তা ওনয অর্ভ  ণযায় ওাচ ওযা শুরু ওনয র্দরাভ।-[র্যয়ায়াতঃ২২]18 
 নদ গা  ত ও ঈদাস েতা ো হত 

[১৯] মযত াান থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন-  

 َلْوََل السَّْهُو َواْْلََمُل َما َمَشى اْلُمْسِلُموَف ِفي الطَّرِيقِ 
মর্দ ব র (ঈদা নতা) এফং অা-অওাঙ্ক্ষা না ত তনফ ভান ল নথ ঘরনত াযত 

না।-[র্যয়ায়াতঃ২৩]19 

[২০] মযত াান থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন-  

ـَ   السَّْهُو َواْْلََمُل نِْعَمَتاِف َعِظيَمَتاِف َعَلى اْبِن آَد
ব র (ঈদা নতা) এফং অা-অওাঙ্ক্ষা ভান নলয চনয ফি দ র্ি র্নঅভত।-

[র্যয়ায়াতঃ২৪]20 
 নদ মােুষ জােত তার মৃতুয কনব হনব 

[২১] মযত ভ তাযর্যপ আফনন অব্দ  া (য) ফনরন- 

َلْو َعِلْمُت َمَتى َأَجِلي َلَخِشيُت َعَلى َذَىاِب َعْقِلي، َوَلِكنَّ اللََّو َمنَّ َعَلى ِعَباِدِه بِاْلَغْفَلِة َعِن 
نَػُهُم اْْلَْسَواؽُ  اْلَمْوِت. َوَلْوََل اْلَغْفَلُة َما تَػَهنَُّئوا ِبَعْيٍش، َوََل قَاَمْت بَػيػْ  

 মর্দ অর্ভ চাননত াযতাভ থম, অভায ভৃত য ওনফ নফ, তনফ অভায অওর নি 

নয় থমত। র্ওন্তু অ া তাঅরা ভান লনও তানদয ভৃত য থথনও কার্পর ওনয তানদয ঈয 

নননও দয়া  আান ওনযনঙন। মর্দ কাপরত  ঈদা নতা না ত, তনফ না ভান ল চ ফন 

র্তফার্ত ওযনত াযত, অয না ফাচায আতযার্দ চভত।-[র্যয়ায়াতঃ২৫]21 
মােুষনক অহমক বানেনয় সৃন  করা হনয়নছ 

[২২] মযত  র্পয়ান ায  (য) ফনরন- অর্ভ চাননত থনযর্ঙ থম- 

ْنَساَف ُخِلَق َأْحَمَق َلْوََل َذِلَك َلْم يَِهْنُو اْلَعْيشُ   َأفَّ اْْلِ

                                                           
18   আআয়াঈ ঈরভ   ন। 
19   আআয়াঈ ঈরভ   ন। 
20   র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৬ি ঔ   ৃ  ১৬৪। 
21   আফন র চাম   র্পাত  াপয়া।  
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ভান লনও অভও  র্ননফিাধ ওনয ৃর্ি ওযা নয়নঙ। মর্দ এভন না ত, তনফ চ ফন 

র্তফার্ত ওযা র্নদারুন ওিওয নয় থমত।-[র্যয়ায়াতঃ২৬]22 

[২৩] মযত াইদ আফনন অব্দ য যভান চ ভ  (য) ফনরন-  

نْػَيا ِبِقلَِّة َعْقِل َأْىِلَها  ِإنََّما ُعمَّْرِت الدُّ
দ র্নয়ায ফয় স্বল্পনফাধম্পন্ন থরাওনদয র্বর্িনত র্নধিাযন ওযা নয়নঙ।-

[র্যয়ায়াতঃ২৭]23 
সা মাে (রা) এর নবস্ময় 

[২৪] মযত ারভান পায  (যা) ফনরন-  

ََ ِبَمْغُفوٍؿ َعْنوُ  نْػَيا َواْلَمْوُت َيْطلُُبُو. َوَغاِفٌل َولَْي . َثََلٌث َأْعَجَبْتِني، ثُمَّ َأْضَحَكْتِني، ُمَؤمُّْل الدُّ
ـْ رَاٍض َعْنوُ َوَضاِحٌك ِمْلَء ِفيِو َوََل يَْدِري َأَسا ِخٌط َربُّ اْلَعاَلِميَن َعَلْيِو َأ  

র্তনর্ি ফযাানয অর্ভ র্ফস্ময়নফাধ ওর্য এফং অভায ার্ ায়। দ র্নয়ায নিল - 

ভৃত য মায র্ঙনন খ যনঙ। ঐ কার্পর থম তায কাপরত থথনও থফয য় না। অয ভ ঔ বনয 

ার্নত র্রি ফযর্ি। থম এিা চানন না থম, অ া তায প্রর্ত ন্তুি না ন্তুি।-

[র্যয়ায়াতঃ২৯]24 
মৃতুযর পর জ  অম   কানজ অনস 

 [২৫] মযত ার্র অর ফাযযাদ থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- অর্ভ মাযযা র্ফন 

অঈপানও তায ভৃত যয য স্বনে থদঔ র্চজ্ঞাা ওযরাভ, (ভৃত যয য) অনানদয ঔানন 

থওান অভরর্ি ঈিভ থনয়নঙন? র্তর্ন ফরনরন- 

َوِقَصُر اْْلََملِ التػَّوَكُُّل،   

অ ায ঈয বযা ওযা এফং অা ওভ ওযা।-[র্যয়ায়াতঃ৩০]25 

[২৬] মযত াান থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) াাফ নদযনও ঈন য ওনয 

ফরনরন-  

                                                           
22   আতাপ  াদাত র ভ িাও ন। 
23   আতাপ  াদাত র ভ িাও ন। 
24   ম  নদ অভদ  র্যয়ায়াত ৮৩৭। 
25   আতাপ  াদাত র ভ িাও ন। 



ওারূর অভার                                                                             18 

 
`viƒm mvAv`vZ 

َمَل، َوأَثِْبُتوا َقصُّْروا اْْلَ »َأُكلُُّكْم ُيِحبُّ َأْف َيْدُخَل اْلَجنََّة؟ قَاُلوا: نَػَعْم يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: 
 آَجاَلُكْم بَػْيَن أَْبَصارُِكْم، َواْسَتْحُيوا ِمَن اللَِّو َحقَّ َحَيائِوِ 

থতাভযা র্ও ফাআ চান্নানত প্রনফ ওযনত ঘা? াাফ কণ ফরনরন  যাুঁ আয়া 

যা র  া! তঔন নফ  (া) ফরনরন- তানর থতাভযা অা ওভ ওয। র্ননচয থল ভয়নও 

থঘানঔয াভনন যাঔ এফং অ ানও রজ্জা ওয থমবানফ তানও রজ্জা ওযা দযওায।-

[র্যয়ায়াতঃ৩১]26 
প্রকৃত  হুুদ 

[২৭] মযত  র্পয়ান (য) ফনরন-  

َِ اْلَعَباءِ  ََ بَِأْكِل اْلَغِليِظ، َوََل لُْب نْػَيا ِقَصُر اْْلََمِل، لَْي  الزُّْىُد ِفي الدُّ
দ র্নয়ানত (প্রওৃত) ম  দ ফা দ র্নয়ায প্রর্ত নার্ি নরা অা ওভ ওযা। তএফ 

না ঔাফায াধাযণ য়া ম  দ। অয না থাাও র্নম্নভাননয য়া ম  দ।-[র্যয়ায়াতঃ৩২]27 
নকছু অশা অকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছে য় 

[২৮] মযত ভ াম্মদ আফনন ভ য়াম্মায (য) ফনরন-  

ـُ َوالشََّراُب. ثُمَّ َدَعا رَبَُّو، َسَأَؿ اْلُمَفضَُّل ْبُن َفَضاَلَة رَبَُّو َأْف يَػْرَفَع َعْنُو اْْلََمَل، َفَذَىَب َعنْ  ُو الطََّعا
 فَػَردَّ َعَلْيِو اْْلََمَل، فَػَرَجَع ِإَلى الطََّعاـِ َوالشََّرابِ 

মযত ভ পামমর আফনন পামারা (য) এওফায অ ায র্নওি দ অ ওনযন থম  তায 

অা-অওাঙ্ক্ষা থমন ঈর্িনয় থনয়া য়। তঔন এআ নরা থম  তায ঔাফায-দাফানযয আো  

রুর্ঘ নি নয় থকর। এযয র্তর্ন অফায দ অ ওযনরন থম  তায অা-অওাঙ্ক্ষা থমন 

র্পর্যনয় থদয়া য়। তঔন তায  ণযায় ঔায়া-দায়ায আো  রুর্ঘ র্পনয এনরা।-

[র্যয়ায়াতঃ৩৩]28 
প বেস র নদর অশা সংন প করার নচন্তা 

[২৯] মযত দাঈদ তাই (য) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- অর্ভ অতয়ান আফনন 

অভয অত তাআভ  (য) থও র্চজ্ঞাা ওযরাভ  অা র্ওবানফ ংনক্ষ ওযা মায়? র্তর্ন 

ফরনরন  এবানফ- থমবানফ শ্বা-প্রশ্বানয ভানছ র্ফযত  নয় থানও।  

                                                           
26   তাঔয চ অাদ ন আআয়া  র্ওতাফ র্মওরুর ভাঈত  াদ  ২। 
27   ফায়াও  অম ম  দ র ওাফ য  র্যয়ায়াত ৪৬৬। 
28   র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৮ভ ঔ   ৃ ৩৩১। 
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রুেভ ফনরন  এআ ওথার্ি অর্ভ মযত প মায়র আফনন অয়াম (য) থও ফররাভ। 

র্তর্ন এিা শুনন ওাুঁদনত রাকনরন এফং ফরনরন  থ শ্বা-প্রশ্বানয র্ঘন্তা ওনয অয এআ বয় 

যানঔ থম  তায র্নঃশ্বা না ফন্ধ্ নয় মায়। অতয়ান থতা ভৃত যনও র্ধও বয়ওায  র্ঙর।-

[র্যয়ায়াতঃ৩৪]29 

[৩০] মযত ভ াম্মদ আফনন র্ভাও (য) ফনরন-  

 َما رَأَْيُت َأَحًدا َأَشدَّ َحَذرًا ِلْلَمْوِت ِمْن َعْطَواَف ْبِن َعْمٍرو
অর্ভ অতয়ান আফনন অভয থথনও ভৃত যনও র্ধও বয়ওায  অয ওাঈনও 

থদর্ঔর্ন।-[র্যয়ায়াতঃ৩৫]30 
নতেজে অন নমর ঘ ো 

[৩১] মযত াান ফয  (য) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- এওফায র্তনচন 

অর্রভ এওর্ ত নয় এনও যনও ফরনরন  ফর থতাভানদয অা-অওাঙ্ক্ষায র্ও ফস্থা?  

প্রথভচন ফরর  মঔনআ নত ন ভা অকভন ওনয  তঔন বার্ফ থম এিা অভায 

চ ফননয থল ভা। তঔন ফাও  দ আচন ার্থ ফরর  র্তয ননও ফি রম্বা অা।  

র্িত য়চননও র্চজ্ঞাা ওযনর ফরর  মঔনআ এওর্ি িা র্তফার্ত য়  তঔন 

বার্ফ থম য়নতা াভননয িানআ অভায ভৃত য নয় মানফ। তঔন ফাও  দ আচন ার্থ ফরর  

র্তয থতাভায অা ননও রম্বা। 

তৃত য় ার্থথও র্চজ্ঞাা ওযা নরা  ফর থতাভায অায র্ও ফস্থা। র্তর্ন ফরনরন  

ঐ ফযর্িয র্ও অাআ থাওনত ানয  মায প্রাণিা তায র্নয়ন্ত্রনণ থনআ।-[র্যয়ায়াতঃ৩৬]31  
জ বে  ার সহজ 

[৩২] মযত ভার্রও আফনন র্ভকয়ার (য) ফনরন-  

 َمْن َقَصَر َأَمُلُو َىاَف َعَلْيِو َعْيُشوُ 
থম ফযর্ি র্ননচয অানও ংনক্ষ ওযনফ  তায চ ফন চ নয় মানফ। 

মযত  র্পয়ান (য) ফনরন- ঈন য ঔায়া-িায ঘার্দানও ওভ ওযা।-[র্যয়ায়াতঃ৩৭] 

 

                                                           
29   র্পাত  াপয়া। 
30   র্পাত  াপয়া। 
31   আফন র  ভ ফাযও অাম ম  দ। 
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প বেস র নদর সংন প অশা 

[৩৩] মযত র্াভ আফনন আয়াআয়া কাান  (য) তায র্তায থথনও ফণিনা 

ওনযন। র্তর্ন ফনরন- 

ْثُت نَػْفسِ  ي، أَنّْي َأْستَػْيِقُظ ِمْنوُ َما نِْمُت يَػْوًما َقطُّ َفَحدَّ  

 মঔনআ অর্ভ য়ন ওর্য  তঔন অভায ভনন এআ থঔয়ার অন থম  অফায চাগ্রত 

নত াযফ র্ও না? -[র্যয়ায়াতঃ৩৮] 

[৩৪] মযত াান ফয  (য) থথনও ফর্ণিত। তানও এওচন র্চজ্ঞাা ওযর  থ 

াইনদয র্তা! অর্ন অনায চাভা থধৌত ওনযন র্ন? র্তর্ন ফরনরন- 

َجُل ِمْن َذِلكَ اْْلَْمُر َأعْ   

ভৃত য এয থথনও দ্রুত ধাফভান।-[র্যয়ায়াতঃ৩৯]32 

[৩৫] মযত াান ফয  (য) থথনও ফর্ণিত। তানও তায থঙনর ফরর  অব্বাচান! 

এআ ত যিা থবনঙ্গ থকনঙ। র্তর্ন র্চজ্ঞাা ওযনরন  থওানিা? থঙনর ফরর  এআ থম এিা। 

মযত াান ফয  (য) তায ঈয এও নময র্দনরন এফং ফরনরন- 

ْمُر َأْسَرُع ِمْن َذِلكَ اْْلَ   

 ভৃত য এয থথনও দ্রুত ধাফভান।-[র্যয়ায়াতঃ ৪০]33 

[৩৬] মযত াান ফয  (য) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন-  

نْػَيا ُتْطَوى ِمْن َورَاِئُكمْ   اْلَمْوُت َمْعُقوٌد بِنَػَواِصيُكْم، َوالدُّ
ভৃত য থতাভায ওানরয ানথ ফাুঁধা অনঙ। অয দ র্নয়া থতাভায র্ঙনন থরনি 

মানে।-[র্যয়ায়াতঃ৪১]34 

[৩৭] মযত  ভায়দ ত তাঈর্য়র থথনও ফর্ণিত। এওফায মযত ফওয র্ফন অব্দ  া 

ভ মান  (য) এয ানথ অফ  চার্ভরা (য) এয াক্ষাত নর র্তর্ন তানও র্চজ্ঞাা ওনযন  থ 

অফ  চার্ভরা! র্ও ঔফয? র্তর্ন ফরনরন- 

َها، يَػْنَتِظُر َمَتى ُتْضَرُب ُعنُػُقوُ أَنَا َواللَِّو َىَكَذا، َكَرُجٍل َمادٍّ ُعنػُ  َقُو َوالسَّْيُف َعَليػْ  

                                                           
32   র্রআয়াত র অঈর্রয়া  র্িত য় ঔ   ৃ ১৫৬। 
33   ফায়াও  অম ম  দর ওাফ য  র্যয়ায়াত ৫৮৭। 
34   আতাপ  াদাত র ভ িাও ন। 
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 অ ায ওভ! অভায ফস্থা ঐ ফযর্িয ভত মায কদিান চ ানদয তনরায়ানযয 

র্ননঘ যনয়নঙ। অয এয প্রয গুণনঙ থম  ওঔন থমন তনরায়ায র্দনয় কদিান ঈর্িনয় থদয়া 

য়।-[র্যয়ায়াতঃ৪২]35 
গুোহ ও ো রমাে র কারনণ দ ঘে অশা সৃন  হয় 

[৩৮] মযত  য়াআদ র্ফন অভয (য) ফনরন- অর্ভ মযত দাঈদ তাইনও ফরনত 

শুননর্ঙ-  

ى َلْو َأمَّْلُت َأْف َأِعيَش َشْهًرا َلَرأَيُتِني َقْد أَتَػْيُت َعِظيًما. وََكْيَف ُأَؤمُّْل َذِلَك َوَأَرى اْلَفَجائَِع تَػْغشَ 
 اْلَخْلَق ِفي َساَعاِت اللَّْيِل َوالنػََّهارِ 

মঔন অভায ভনন এআ অা থদঔা থদয় থম  অর্ভ  যা ভা চ র্ফত থাওফ  তঔন 

অর্ভ বার্ফ থম  য়নতা অভায িাযা ফি থওান গুনা নয়নঙ (অয এআ অা থআ গুনায 

পর)। অয অর্ভ থআ অা ওযনত ার্যআ ফা র্ওবানফ  মঔন অর্ভ থদর্ঔ থম  র্দফা-যা  

ভ র্ফত  ওার্িনয এফং র্ঘন্তা  দ ঃঔ থরাওনদযনও র্খনয যনয়নঙ।-[র্যয়ায়াতঃ৪৩]36 
দ ঘে অশা জথনক বাাঁচা কঠিে 

[৩৯] ভ াম্মদ র্ফন নময অর ার্য  ফনরন-  

 ِإَلى اللَِّو َأْشُكو ُطوَؿ َأَمِلي، َوِعْنَد اللَِّو َأْحَتِسُب َعِظيَم َغْفَلِتي
অর্ভ অভায দ খি অায ফযাানয (মা থথনও অর্ভ ফাুঁঘনত ার্য না) অ ায 

র্নওিআ র্বনমাক ওর্য এফং অভায  ভা ন কাপরত  ঈদা নতায র্াফ অ ায 

র্নওি থ ওর্য। -[র্যয়ায়াতঃ৪৪] 
প বেস র রা জ  ানব জ বে  াপে করনতে 

[৪০] মযত াান ফয  (য) ফনরন-  ফি য  ওতও ভন ল নদয ফস্থা এভন 

র্ঙর থম  তাযা র্ননচয ানথ ার্নয এওর্ি খর্ি যাঔনতন। মর্দ থওাথাঈ আর্েনচায প্রনয়াচন 

য়  তনফ ানথ ানথআ থমন ম  ওনয থনয়া মায়। ওাযণ এভন থমন না য় থম  আর্েনচায 

য ার্ন ন্ধ্ান ওযনত ওযনত ভৃত যয ডাও এন নি।-[র্যয়ায়াতঃ৪৫]37 

 

                                                           
35   আতাপ  াদাত র ভ িাও ন। 
36   আতাপ  াদাত র ভ িাও ন। 
37   র্ওতাফ ম ম  দ র্র আফনন ভ ফাযও (য)  র্যয়ায়াত ২৯৩। 
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এমে দনুেয়া জথনক অশ্রয় চাওয়া  া অনখরানতর প্রনতবন্ধক হয় 

[৪১] মযত াঈাফ থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) এআ দ অ ওযনতন-  

َر اْلَمَماِت،  اللَُّهمَّ  َر اْْلِخَرِة، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َحَياٍة َتْمَنُع َخيػْ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُدنْػَيا َتْمَنُع َخيػْ
َر اْلَعَملِ   َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأَمٍل يَْمَنُع َخيػْ

থ অ া! অর্ভ অনায র্নওি এভন দ র্নয়া থথনও ানা ঘাআ  মা অর্ঔযানতয 

ওরযানণয নথ প্রর্তফন্ধ্ও য়। অয এভন চ ফন থথনও ানা ঘাআ মা ভৃত যয ওরযানণয নথ 

প্রর্তফন্ধ্ও য়। অয এভন অা-অক্ঙ্ক্ঙ্ক্ষা থথনও ানা ঘাআ মা থনও অভনরয নথ 

প্রর্তফন্ধ্ও য়।-[র্যয়ায়াতঃ৪৬]38 
বৃনের মে জ  বযাপানর  বুক থানক 

[৪২] মযত অফ   যায়যা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

 ََل يَػَزاُؿ قَػْلُب اْلَكِبيِر َشابِّا ِفي اثْػَنتَػْيِن: ِفي ُحبّْ اْلَماِؿ، َوُطوِؿ اْْلََملِ 
ফৃনদ্ধয ভন দ র্ি র্ফলনয়য ফযাানয ম ফও থানও। ম্পনদয ভব্বত এফং দ খি অা।-

[র্যয়ায়াতঃ৪৭]39 

[৪৩] মযত অনা (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- 

َها َخطِّا نَاِحَيًة فَأَبْػَعَدُه، َوقَاَؿ: َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ   َعَلْيِو َوَسلََّم " َخطَّ ُخُطوطًا، َوَخطَّ ِمنػْ
َنَما ُىَو يَػَتَمنَّى، » ِإْذ َجاَءُه اْلَمْوتُ أََتْدُروَف َما َمَثُل َىَذا؟ َىَذا َمَثُل اْلُمَتَمنّْي، َوَذِلَك اْلَخطُّ اْلَبِعيُد اْْلََمِل، بَػيػْ  

 এওফায যা র  া (া) ওনয়ওর্ি থযঔা িাননন। অয এগুনরা থথনও এওি  দ নয 

অনযওর্ি থযঔা িাননন। এযয ফরনরন, থতাভযা র্ও চান, এিা র্ওনয দৃিান্ত? এআ থযঔায 

দৃিান্ত ঐ ফযর্িয ভত থম দ খি অায চানর অিনও অনঙ। অয দ যফতি  ঐ থযঔার্ি নরা 

তায অা-অওাঙ্ক্ষা। তএফ মঔন থ তায অা-অওাঙ্ক্ষায র্ঙনন থঙানি, তঔন তায 

ভৃত য এন নি।-[র্যয়ায়াতঃ৪৮]40 

[৪৪] মযত অর  (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন- 

 َعِن ِإفَّ َأْخَوَؼ َما َأَخاُؼ َعَلْيُكُم اثْػَنَتاِف: اتػَّْباُع اْلَهَوى، َوُطوُؿ اْْلََمِل، فََأمَّا اتػَّْباُع اْلَهَوى: فَػَيُصدُّ 
اْْلََمِل: فَػيُػْنِسي اْْلِخَرَة،اْلَحقّْ، َوَأمَّا ُطوُؿ   

                                                           
38   আতাপ  াদাত র ভ িাও ন। 
39 . র্ ফ ঔায   াদ  ৬৪২০। 
40   র্ ফ ঔায   র্ওতাফ য র্যওাও  াদ  ৬৪১৭।  
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অর্ভ থতাভানদয ফযাানয দ র্ি র্ফলনয়য ফনঘনয় থফ  বয় ওর্য, তা নরা প্রফৃর্িয 

ন যণ এফং দ খি অা। প্রফৃর্িয ন যণ ভান লনও ও থ থথনও র্যনয় থদয় অয দ খি 

অা অর্ঔযাতনও ব র্রনয় থদয়। 

ُهَما َأََل َوِإفَّ اْْلِخَرَة َقِد اْرَتَحَلْت ُمْقِبلَ  نْػَيا َقِد اْرَتَحَلْت ُمْدبَِرًة، َوِلُكلّْ َواِحٍد ِمنػْ ًة، َأََل َوِإفَّ الدُّ
نْػَيا، فَِإفَّ اْليَػْوـَ َعَمٌل َوََل ِحَسا َب، َوَغًدا ِحَساٌب بَػُنوَف، َفُكونُوا ِمْن أَبْػَناِء اْْلِخَرِة، َوََل َتُكونُوا ِمْن أَبْػَناِء الدُّ

 َوََل َعَملٌ 
থচনন যাঔ! অর্ঔযাত ক্রনভ থতাভানদয াভনন অনঙ। থচনন যাঔ! দ র্নয়া 

থতাভানদয থথনও ভ ঔ খ র্যনয় ঘনর মানে। অয ঈবনয়যআ ন্তান য়। তএফ থতাভযা 

অর্ঔযানতয ন্তান , দ র্নয়ায ন্তান নয়া না। থওননা এঔন অভনরয ভয়- র্ানফয 

ভয় নয়। অয ওার র্ানফয ভয় নফ- অভনরয নয়।-[র্যয়ায়াতঃ৪৯]41 
েব রাও  ার জেয   ত থাকনতে 

 [৪৫] ভ াম্মদ আফনন আঈ প তায থওান ার্থনও র্রনঔন-  

ـَ، َوتَػَزوَّْد ِْلُْخَراَؾ، َوَتَجاَؼ َعْن ُدنْػَياَؾ، َواْسَتِعدَّ ِللْ  ـَ السَََّل َمْوِت، َأْقِرْئ َمْن َأقْػَرْأتَػَنا ِمْنُو السَََّل
ـُ َوبَاِدِر اْلَفْوَت، َواْعَلْم َأفَّ َأَماَمَك َأْىَواًَل    َوَأفْػَزاًعا َقْد َأْرَعَبِت اْْلَنِْبَياَء َوالرُُّسَل، َوالسَََّل

থম থম র্দও থথনও ত র্ভ অভানও ারাভ থপ্রযণ ওনযঙ  অভায ক্ষ থথনও তানদয 

ফাআনও ারাভ ফনর র্দ। অয থান! র্ননচয অর্ঔযানতয চনয াচ-যঞ্জাভ প্রস্ত্িত যাঔ। 

র্ননচয দ র্নয়া থথনও এওান নয মা। ভৃত যয প্রস্তুর্ত গ্রণ ওয এফং দ র্নয়া থঙনি 

থদয়ায র্নওিফতি  । অয থচনন যাঔ! ভৃত যয য এভন এভন ওর্িন  থনযান য 

ফস্থা অকভন ওযনফ থম  তায চনয নফ যা ব ত থাওনতন। য়াারাভ।-[র্যয়ায়াতঃ৫১]42 
দনুেয়া ও অনখরানতর দ ৃান্ত 

[৪৬]  ায়ন আফনন অব্দ য যভান ও যায়নয এও ফযর্ি থথনও ফণিনা ওনযন। এও 

ফযর্ি তায বাআনও র্রনঔন- 

نَػُهَما اْلَمْوُت، َوَنْحُن ِفي َأْضَغاثٍ  نْػَيا ُحْلٌم َواْْلِخَرُة يَػَقظٌَة، َواْلُمتَػَوسَُّط بَػيػْ ، َأمَّا بَػْعُد، فَِإفَّ الدُّ
 َوالسَََّلـُ 

                                                           
41   ম  নদ অভদ  র্যয়ায়াত ৬৯৩। 
42   র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৮ভ ঔ   ৃ ২৩২। 
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 তঃয থচনন যাঔ! দ র্নয়া নরা স্বে  ওল্পনা অয অর্ঔযাত নরা ফােফ। অয 

এআ দ আনয়য ভধযফতি  র্ফলয় নরা ভৃত য। অভযা স্বে  ওল্পনায চকনত র্ফনবাি নয় অর্ঙ। 

য়াারাভ।-[র্যয়ায়াতঃ৫২]43 

[৪৭] আভাভ আফনন অর্ফদ দ নআয়া (য) ফণিনা ওনযন। অভায র্নওি অভায ওতও 

ার্থ ফণিনা ওনযনঙন। এও ফযর্ি তায বাআনও র্রনঔন-  

نْػَيا طَ  ْنَساِف َقرِيٌب، َولِلنػَّْقِص ِفي ُكلّْ َوْقٍت ِمْنُو َنِصيٌب، ِإفَّ اْلُحْزَف َعَلى الدُّ وِيٌل، َواْلَمْوَت ِمَن اْْلِ
 َوِلْلَبََلِء ِفي ِجْسِمِو َدبِيٌب، فَػَباِدْر قَػْبَل َأْف تُػَناَدى بِالرَِّحيِل، َوالسَََّلـُ 

দ র্নয়ায দ ঃঔ-র্ঘন্তা ননও দ খি অয ভান নলয ভৃত য র্ধও র্নওিফতি । ফ ভয় 

থওান না থওান র্ওঙ য হ্রা  ক্ষর্ত নত থানও এফং র্ফদ  য ক্ষা ভান নলয থদনয র্দনও 

ধার্ফত নত থানও। যানয মা ায খন্টা ফাচায  নফিআ থতাভায ভৃত যয প্রস্তুর্ত গ্রণ ওযা 

ঈর্ঘত। য়া ারাভ।-[র্যয়ায়াতঃ৫৩]44 
অগাম কা  জ  নকসসা কানহে র নবষনয় পনরণত হজব 

[৪৮] আভাভ আফনন অর্ফদ দ নআয়া (য) ফণিনা ওনযন। অফ  ফওয আফনন অর  এআ 

ওর্ফতা শুর্ননয়নঙনন- 

ََ َيْخَفى َعَلْيَك اْْلَْمُر ِمْن َنَظِرؾْ   ُقْل لِْلُمَؤمِّْل ِإفَّ اْلَمْوَت ِفي أَثَِرْؾ ... َولَْي
 نُُذِرؾْ  ِفيَمْن َمَضى َلَك ِإْف َفكَّْرَت ُمْفَتِكْر ... َوَمْن يَُمْت ُكلَّ يَػْوـٍ فَػُهَو ِمنْ 
 َداٌر ُتَساِفُر ِفيَها ِمْن َغٍد َسَفًرا ... َفََل تَػُئوُب ِإَذا َسافَػْرَت ِمْن َسَفِرؾْ 

َِ ِمْن َسَمِرؾْ  «َتْضَحى َغًدا َسَمًرا لِلذَّاِكرِيَن َكَما ... َصاَر الَِّذيَن َمَضْوا بِاْْلَْم  

অা  অর্িয  চায নও ফনর দা থম, ভৃত য তায র্নঙ র্নঙ অনঙ। অয 

এিা থতা ত র্ভ র্ননচ চান থম, 

ত র্ভ র্ও ওযঙ, মর্দ ত র্ভ বাফ। অয প্রর্তর্দন ওত থরাও ভৃত যফযণ ওযনঙ- এিা 

থতাভানও ব ত ওযায চনয মনথি। 

এিা এভন খয থম, ওার থতাভানও যয়ানা নত নফ। তএফ ত র্ভ ওাঈনও 

ওঔননা বার-ভন্দ ফনরা না।   

                                                           
43   আআয়াঈ ঈর ভ   ন।  
44   আআয়াঈ ঈর ভ   ন। 
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অকাভ  থবায মিন্ত ত র্ভ স্মযণওায নদয চনয র্ওা ওার্ন য র্ফলনয় র্যণত 

নফ, থমবানফ থতাভায  নফি মাযা ত ত নয়নঙ তাযা থতাভায র্ওা ওার্ন য র্ফলয়ফস্তু।-
[র্যয়ায়াতঃ৫৪] 
মৃত বযনির জেয ক্রন্দেকার   খে মৃত হনয়  ায় 

 [৪৯] আভাভ আফনন অর্ফদ দ নআয়া (য) ফণিনা ওনযন। অভানও এআ ওর্ফতা 

থানাননা নয়নঙ- 

 َما َأقْػَرَب اْلَحيَّ ِمَن اْلَمْوتِ  ...َما َصْوِت نُوِدَي ِبَصْوٍت أَيَّ 
 َقْد َأَخُذوا َأْمًنا ِمَن اْلَمْوتِ  ...َكَأفَّ َأْىَل اْلَغيّْ ِفي َغيِّْهْم 
َِ ِإَلَّ َخاِرَب اْلبَػْيتِ  ...َكْم ُمْصِبٍح يَػْعُمُر بَػْيًتا َلُو   َلْم يُْم

فََأْصَبَح اْلَحيُّ َمَع اْلَمْيتِ  ...َىَذا وََكْم َحيٍّ َبَكى َمْيًتا   

এভন অয়াম িাযা ডাওা নরা মা ভৃত য থথনও চ ফননয র্ধও র্নফিফতি ।  

থমভন দ্ধতয প্রদিনওায  থমবানফ দ্ধনতযয ভানছ র্রি থানও। অয থ থমন ভৃত য 

থথনও র্নযািা র্ওনন থনয়। 

ওত প্রবাতওায  এভন য়- থম ওানর তায খয অফাদ ওনয অয ন্ধ্যা নত নত 

তায খয র্ফযান নয় মায়। 

এিা অয এিা থান থম, ওত চ র্ফত থরাও এভন য়- থম থওান ভৃনতয চনয 

থযাদন ওযনঙ থঘ র্ওঙ  ভনয়য ফযফধানন থ ভৃনতয ঙ্গ নদয ন্তব িি নয় মায়।-
[র্যয়ায়াতঃ৫৫] 
দনুেয়ার নহসাব-নেকাশ পনরস্কার রাখা এবং মৃতুযর জেয প্রস্তুত থাকা 

[৫০] মযত  র্পয়ান ায  (য) ফনরন- অর্ভ ও পায ভর্চনদ এওচন ফ ম কি 

ফযর্িনও থদঔরাভ। র্তর্ন ফরর্ঙনরন- অর্ভ র্  ফৎয মাফত এআ ভর্চনদ ভৃত যয চনয 

নক্ষা ওযর্ঙ। মর্দ অভায ভৃত য এন মায়, তনফ না অর্ভ ওাঈনও র্ওঙ  ওযায অনদ 

ওযফ, অয না র্ওঙ  ওযনত র্ননলধ ওযফ। অয না অর্ভ ওায থথনও র্ওঙ  থনফ, অয না 

ওাঈনত র্ওঙ  র্দফ।-[র্যয়ায়াতঃ৭৯]45 

[৫১] অব্দ  া আফনন ভাযম ও র্ধওাং ভয় এআ ওর্ফতা াি ওযনতন- 

 َوُمَؤمٍّْل َواْلَمْوُت ُدوَف رََجائِِو ... َوُمَحاِذٍر َأْكَفانُُو َلْم تُػْغَزؿِ 
                                                           
45   আআয়াঈ ঈর ভ   ন। 
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ভান ল যং-থফযনগয অা-অওাগক্ষায চানর অিনও যনয়নঙ মর্দ ভৃত য তায াভনন 

দার্িনয় অনঙ অয তায ওাপননয ওাি ততর্য নয় থকনঙ।-[র্যয়ায়াতঃ৮৪] 

[৫২] অব্দ  া আফনন ারাফা (য) ফনরন-  

 َتْضَحُك َوَلَعلَّ َأْكَفاَنَك َقْد َخَرَجْت ِمْن ِعْنَد اْلَقصَّارِ 
ত র্ভ াঙ? য়নতা থতাভায চানা নাআ থম  থতাভায ওাপননয ওাি ওাপন 

র্নভিাতায ানত এন নিনঙ।-[র্যয়ায়াতঃ৮৫]46 
মুনমনের ঈত্তম নদে 

[৫৩] র্ওঙ  থরাও মযত অঈন আফনন অব্দ  া (য) থও র্চজ্ঞাা ওযনরন- أَْنفَع   َما 

ن   أَيَّام   ْؤم  لَه ؟ اْلم   ভ র্ভননয ঈিভ র্দন থওানর্ি? র্তর্ন ফরনরন-  

 يَػْوـَ يَػْلَقى رَبَُّو فَػيُػْعِلُمُو أَنَُّو رَاضٍ 
ভ র্ভননয ঈিভ র্দন নরা থর্দন  থমর্দন থ অ ায ানথ াক্ষাত ওযনফ এফং 

অ া তানও ফরনফন- অ া থতাভায প্রর্ত ন্তুি।  

থরানওযা ফরর  অভযা এআ দ র্নয়ায ফযাানয র্চচজ্ঞাা ওযর্ঙ থম  এআ দ র্নয়ানত 

ভ র্ভননয ঈিভ র্দন থওানর্ি? র্তর্ন ফরনরন- থমর্দন ভ র্ভননয এআ আয়াও ন নয় মানফ থম  

র্দননয থল মিন্ত থ (য়নতা) চ র্ফত থাওনফ না  থর্দন তায ঈিভ র্দন।-[র্যয়ায়াতঃ৮৭] 
দ ুে ানগযর অ ামত 

[৫৪] মযত ভ াম্মদ আফনন য়ান’ (য) ফনরন-  

 َأْربَػَعٌة ِمَن الشََّقاِء: ُطوُؿ اْْلََمِل، َوَقْسَوُة اْلَقْلِب، َوُجُموُد اْلَعْيِن، َواْلُبْخلُ 
ঘাযর্ি র্ফলয় দ বিানকযয অরাভত-  

১ অা দ খি য়া। ২.ন্তয ওনিায য়া। ৩ অ ায বনয় থঘাঔ র্দনয় শ্রু 

প্রফার্ত না য়া এফং ৪  ওৃণ য়া।-[র্যয়ায়াতঃ৮৯]47 

[৫৫] মযত প মায়র আফনন অয়াম (য) ফনরন-  

 ِإفَّ ِمَن الشََّقاِء ُطوَؿ اْْلََمِل، َوِإفَّ ِمَن النَِّعيِم ِقَصَر اْْلََملِ 
দ খি অা দ নবিানকযয অরাভত। অয অা-অওাঙ্ক্ষা ওভ য়া অ ায 

র্নঅভত।-[র্যয়ায়াতঃ৯০] 
                                                           
46   আআয়াঈ ঈর ভ   ন। 
47   তাপ য আফনন ওার্য   যা ফাওাযা ৭৪। 
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অশা-অকাঙ ার প্রনতবন্ধক 

[৫৬] এও ফযর্ি মযত আফনন ঈভয (যা) এয ানথ পযঙ্গ  ন। র্ওন্তু নথ তায 

ভৃত য নয় মায়। এিা তায র্নওি ননও ওিদায়ও নরা। তঃয র্তর্ন তায চানামা অদায় 

ওনয তানও দাপন ওনযন। অয এযয থথনও র্ধওাং ভয় র্তর্ন এআ ওর্ফতা অফৃর্ি 

ওযনতন-  

 َوبَاِلِغ َأْمٍر َكاَف يَْأُمُل ُدونَُو ... َوُمْخَتِلٍج ِمْن ُدوِف َما َكاَف يَْأُملُ 
র্ননচয র্নধিার্যত ভয় মিন্ত থৌঁনঙ মায়া ফযর্ি  থম আর্ত নফি র্ফর্বন্ন ধযনণয 

অা-অওাঙ্ক্ষায ভনধয র্নর্তত র্ঙর। থঘ তায অা-অওাঙ্ক্ষায ভনধয (ভৃত য) প্রর্তফন্ধ্ও 

নয় থকর।-[র্যয়ায়াতঃ৯৫] 
দ ঘে অশা জেক অমন র প্রনতবন্ধক 

[৫৭] ভ াম্মদ র্ফন অফ  থতাফা ফনরন। এওফায ভারুপ [ওাযঔ  (য)] নাভানময 

আওাভত র্দনয় অভানও আভাভর্তয চনয ফরনরন। তঔন অর্ভ ফররাভ  অর্ভ থতাভানদয এআ 

নাভানময আভাভর্ত ওনয নয থতাভানদযনও থওান নাভাম িাফ না। এিা শুনন ভারুপ [ওাযঔ  

(য)] ফরনরন  তনফ ত র্ভ র্ও ভনন ওয থম  এআ নাভানময য অনযা নাভাম িনত াযনফ। 

অর্ভ এত রম্বা অায চনয অ ায র্নওি অশ্রয় ঘাআ। থওননা এিা (দ খি অা) থনও 

অভনরয প্রর্তফন্ধ্ও।-[র্যয়ায়াতঃ১০২]48 
শয়তানের রাজত্ব 

[৫৮]  ায়ন আফনন অব্দ য যভান ফণিনা ওনযন। এও জ্ঞান  ফযর্ি ফনরনঙ-  

 اْْلََمُل ُسْلطَاُف الشَّْيطَاِف َعَلى قُػُلوِب اْلَغاِفِلينَ 
অা-অওাঙ্ক্ষা ভ রত কার্পর থরাওনদয ন্তনয য়তাননয যাচনেয নাভ।-

[র্যয়ায়াতঃ১০৩] 
োমা  দ্বারা ঈপকৃত হনত চাআন  

[৫৯]  মযত ফওয র্ফন অব্দ  া ভ মান  (য) ফনরন-  

َرَىاِإَذا  َفَعَك َصََلُتَك فَػُقْل: َلَعلّْي ََل ُأَصلّْي َغيػْ َأَرْدَت َأْف تَػنػْ  

মর্দ ত র্ভ ঘা থম  থতাভায নাভাম িাযা থতাভায ঈওায নফ  তঔন এআ থঔয়ার 

যাঔ থম  য়নতা এিাআ থতাভায থল নাভাম।-[র্যয়ায়াতঃ১০৪] 

                                                           
48   র্পাত  াপয়া। 
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জ  বদ অমন র নশকার হয় 

[৬০]   মযত াান ফয  (য) ফনরন-  

َؿ َعْبٌد اْْلََمَل ِإَلَّ َأَساَء اْلَعَملَ َما َأطَا  
থম ফযর্িআ দ খি অায ভনধয র্তত য়  থ ফদ অভর ফা ভন্দ অভনরয র্ওায 

য়।-[র্যয়ায়াতঃ১০৫]49 
সাত  নবষয় অসার অনগ অমন  ধ্ানবত হওয়া 

 [৬১] অফ   যায়যা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র ু্রা (া) আযাদ ওনযন-  

ًعا: َما تَػْنَتِظُروَف ِإَلَّ فَػْقًرا ُمْنِسًيا، َأْو ِغًنى ُمْطِغًيا ، َأْو َمَرًضا ُمْفِسًدا، َأْو َىَرًما بَاِدُروا بِاْْلَْعَما ِؿ َسبػْ
 ُمَفنًّْدا، َأْو َمْوتًا ُمْجِهًزا، َأِو اْلَمِسيَح َفَشرّّ ُمْنَتَظٌر، َأِو السَّاَعَة، فَالسَّاَعُة َأْدَىى َوَأَمرُّ 

াতর্ি র্ফলনয়য  নফি থনও অভনর র্ননয়ার্চত । থতাভযা র্ও নক্ষায় অঙ- 

১  এভন দার্যনেয- মা ব র্রনয় থদয়।  

২  এভন ধনাঢ্যতায- মা ঈদ্ধত ওনয থদয়।  

৩  এভন থযানকয- মা স্বাস্থয র্ফনি ওনয থদয়।  

৪  এভন ফাধিনওযয- মা জ্ঞান  অওরনও নি ওনয থদয়।  

৫  এভন ভৃত যয- মা প্রস্ত্িত নয় অনঙ।  

৬  না র্ও থতাভযা দাজ্জানরয নক্ষা ওযঙ? দাজ্জার থতা ঐ ফর্ওঙ য 

ভনধয ফনঘনয় ভন্দ মা র্ওঙ য চনয নক্ষা ওযা য়।  

৭  নার্ও র্ওয়াভনতয? র্ওয়াভত থতা নরা ফনঘনয় বয়ানও  র্তি 

র্ফলয়।-[র্যয়ায়াতঃ১০৯]50 
পাাঁচ  সুবণে সুন াগ 

 [৬২] মযত আফনন অব্বা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

: َشَباَبَك قَػْبَل َىَرِمَك، َوِصحََّتَك قَػْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَؾ قَػْبَل فَػْقِرَؾ،  ٍَ اْغَتِنْم َخْمًسا قَػْبَل َخْم
 َوفَػَراَغَك قَػْبَل ُشْغِلَك، َوَحَياَتَك قَػْبَل َمْوِتكَ 

াুঁঘর্ি ফস্থানও য াুঁঘর্ি ফস্থা অকভননয  নফি  ফণি  নমাক ভনন ওয।  

১ থমৌফননও  ফণি  নমাক ভনন ওয ফাধিওয অায  নফি।  
                                                           
49   অম ম  দ র ওাফ য র্রর ফায়াও   র্যয়ায়াত ৪৬৭। 
50    নানন র্তযর্ভম   অফয়াফ ম ম  দ  াদ  ২৩০৬। 
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২  স্থতানও  ফণি  নমাক ভনন ওয  স্থতায  নফি।  

৩ স্বােন্দয  ঐশ্বমিনও  ফণি  নমাক ভনন ওয  র্নঃস্বতা  দার্যেতায  নফি। 

৪ ফযনও  ফণি  নমাক ভনন ওয ফযেতায  নফি।  

৫ চ ফননও  ফণি  নমাক ভনন ওয ভ তযয  নফি।-[র্যয়ায়াতঃ১১২]51 
সুস্থতা ও বসর নেনয় মােুষ জধ্াকাগ্রস্ত 

[৬৩] মযত আফনন অব্বা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন- 

 نِْعَمَتاِف َمْغُبوٌف ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن النَّاِس الصّْحَُّة َوالَفَراغُ 
দ র্ি র্নঅভত অনঙ মায র্ফলনয় ফ  থরাও থধাুঁওায় র্নর্তত। তা নরা-  স্থতা  

ফয।-[র্যয়ায়াতঃ১১৩]52 
জ   য় কনর জস প নবেআ সতকে  হয় 

[৬৪] অফ   যায়যা (যা) থথনও ফর্ণিত, র্তর্ন ফনরন, যা র  া (া) আযাদ ওনযন- 

ِسْلَعَة اللَِّو اْلَجنَّةُ  َمْن َخاَؼ َأْدَلَج، َوَمْن َأْدَلَج بَػَلَغ اْلَمْنِزَؿ، َأََل ِإفَّ ِسْلَعَة اللَِّو َغالَِيٌة، َأََل ِإفَّ   

 থম ফযর্ি বয় ওনয, থ যানতয  নফিআ পয ওনয। অয থম যানতয  নফিআ পয 

ওনয থ তায ভানর্মনর থৌনঙ মায়। থচনন যাঔ, অ ায ণয ঔ ফআ দাভ । থান, অ ায 

ণয াভগ্র  র চান্নাত।-[র্যয়ায়াতঃ১১৫]53 

[৬৫] মযত মায়দ অরাভ  থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন, যা র  া (া) মঔন 
ফ ছনতন থম, াাফ নদয ভন দ র্নয়ায প্রর্ত অওৃি নয় মানে, তঔন ঈচ্চ অয়ানম ফরনতন- 

 أَتَػْتُكُم اْلَمِنيَُّة رَاتَِبًة ََلزَِمًة، ِإمَّا ِبَشَقاَوٍة َوِإمَّا ِبَسَعاَدةٍ 
 ভৃত য থতাভানদয র্দনও ফযআ ধার্ফত নফ ঘাআ থতাভযা ৎওভিযায়ন  থফা 

ৎওভিযায়ণ।-[র্যয়ায়াতঃ১১৭]54 
দনুেয়ার সময় 

[৬৬] মযত আফনন ঈভয (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন, এওর্দন যা র  া (া) 
অভানদয ভানছ তায প র্ননয় অনরন। ঐ ভয়  মি প্রায় থঔচ য কানঙয াতায র্ননঘ 
এন নিনঙ। তঔন র্তর্ন ফরনরন- 

                                                           
51   অর ভ োদযাও াও ভ  র্ওতাফ য র্যওাও  াদ  ৭৮৪৬। 
52   র্ ফ ঔায   র্ওতাফ য র্যওাও  াদ  ৬৪১২। 
53    নানন র্তযর্ভম   অফয়াফ  র্পার্তর র্ওয়াভা  াদ  ২৪৫০। 
54   আআয়াঈ ঈর ভ   ন।  
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نْػَيا ِإَلَّ ِمْثلُ  َما بَِقَي ِمْن يَػْوِمَنا َىَذا. . َمَضى ِمْنوُ  َما بَِقَي ِمَن الدُّ  

 দ র্নয়া এতি ও আ ফর্ি অনঙ, মতি ও  অভানদয অচনওয র্দননয ফাও  ভয়ি ও 

যনয় থকনঙ।-[র্যয়ায়াতঃ১২০]55 

[৬৭] মযত অফ   যায়যা (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন, যা র  া (া) আযাদ 

ওনযন- 

تَػْينِ بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعُة َكَها  

 অভানও এফং র্ওয়াভতনও এআ দ আ এয (দ আ অঙ্গ নরয) ভধযফতি  ওনয ািাননা নয়নঙ।-
[র্যয়ায়াতঃ১২৫]56  
দনুেয়ায় বস্থানের দ ৃান্ত 

[৬৮]  মযত আফনন ভাঈদ (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন, যা র  া (া) 

আযাদ ওনযন-  

نْػَيا؟ ِإنََّما َمثَِلي َوَمَثُل ا نْػَيا َكَمَثِل رَاِكٍب قَاَؿ ِفي ِظلّْ َشَجَرٍة ِفي يَػْوـٍ َصاِئٍف فَػَراَح َما ِلي َولِلدُّ لدُّ
 َوتَػرََكَها

দ র্নয়ায ানথ অভায র্ও ম্পওি। দ র্নয়ায ানথ অভায ম্পনওিয দৃিান্ত নরা 

এভন  থমভন এও ভ্রভণওায  র্িপ্রনযয প্রঘন্ড কযনভ এওর্ি কানঙয ঙায়ায় র্ওঙ ক্ষণ অযাভ 

ওযর, তঃয তা থঙনি ঘনর থকর।-[র্যয়ায়াতঃ১২৭]57 
নেদ্রা ও বসর 

[৬৯]  মযত আফনন অব্বা (যা) অ ায ফাণ য তাপ নয ফনরন- 

، قَاَؿ: النػَّْوـُ َواْلَفَراُغ " [7المزمل: ]}ِإفَّ َلَك ِفي النػََّهاِر َسْبًحا َطِويًَل{   

র্নশ্চয়আ র্দননয থফরা থতাভায দ খি ওভিফযেতা যনয়নঙ।– যা ভ মমার্ম্মর:৭ 

              এয থি নরা র্নো  ফয।-[র্যয়ায়াতঃ১২৯]58 
জ  বসর সময় কানজ  াগায়নে তার শানস্ত 

[৭০]  মযত ভ য়ার্ফয়া র্ফন ও যযা ফনরন- 

                                                           
55   আআয়াঈ ঈর ভ   ন।  
56   র্ ফ ঔায   র্ওতাফ য র্যওাও  াদ  ৬৫০৩। 
57   ভ নানদ অভদ  াদ  ২৭৪৩। 
58   তাপ য আফনন ওা য   যা ভ মমার্ম্মর ৭। 
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 َأَشدُّ اْلِحَساِب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى الصَِّحيِح اْلَفارِغِ 
 র্ওয়াভনতয র্দন ঐ থরানওয ফনঘনয় ওর্িন র্াফ নফ, থম  স্থ  ফয র্ঙর 

(থঘ অভর ওনয নাআ)।-[র্যয়ায়াতঃ১৩০] 
 খে ন্তনর ে র প্রনবশ কনর 

[৭১]  মযত অব্দ ল্রা আফনন ভাঈদ (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) এআ 

অয়াত র্তরায়াত ওযনরন-  

ـِ   َفَمْن يُرِِد اللَُّو َأْف يَػْهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِْسََل
অ া তাঅরা মায চনয র্দায়াত ওাভনা ওনযন  আরানভয চনয তায ন্তযনও 

ঔ নর থদন।  যা অনঅভ ১২৫  

যা র  া (া) ফরনরন-  

 ِإفَّ النُّوَر ِإَذا َدَخَل الصَّْدَر انْػَفَسحَ 
এওিা ন য ন্তনয প্রনফ ওযাননা য় তঃয ন্তয ঔ নর মায়  প্রে নয় মায়।  

াাফ কণ র্চজ্ঞাা ওযনরন  এয থওান অরাভত অনঙ র্ও  মায িাযা তা ফ ছা মায়? 

র্তর্ন ফরনরন  এয র্যঘয় এবানফ ায়া মায় থম- এআ ফযর্ি থধাুঁওায চকত (দ র্নয়া) থথনও 

দ নয থানও  স্থায়  চকত (যওানরয) প্রর্ত অওৃি য় এফং ভৃত য অায  নফিআ ভৃত যয প্রস্তুর্ত 

গ্রণ ওনয।-[র্যয়ায়াতঃ১৩০]59 
অহসাে অম  এর এক  তা স র 

[৭২]  মযত     (য) অ া তাঅরায ফাণ - 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًَل   الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبػْ

র্তর্ন চ ফন  ভৃত য ৃর্ি ওনযনঙন থতাভানদযনও য ক্ষায  চনয   মানত র্তর্ন থদনঔ 
থনন, থও থতাভানদয ভনধয ঈিভ অভরওায ।–  যা ভ রও ২   

প্রনঙ্গ ফনরন-  
 َأْي: أَيُُّكْم ِلْلَمْوِت ِذْكًرا، َوَأْحَسُن َلُو اْسِتْعَداًدا، َوَأَشدُّ ِمْنُو َخْوفًا، فَاْحَذُرو

এআ অয়ানতয িাযা ঐ ফযর্ি ঈন য  থম ভৃত যনও ঔ ফ স্মযণ ওনয  এয চনয ঔ ফ 
ঈিভ ানথয় প্রস্তুত ওনয এফং এনও বয় ওনয। তএফ থতাভযা এনও বয় ওয।-
[র্যয়ায়াতঃ১৩২]60 
                                                           
59   অর ভ োদযও াও ভ  র্ওতাফ  র্যওাও  াদ  ৭৮৬৩। 
60   আআয়াঈ ঈর ভ   ন।  
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দাঈদ তাই (রহ) এর বস্থা 

[৭৩] এওফায মযত দাঈদ তাই (য) থ র্দনয় ঘরর্ঙনরন। তঔন থওান এও 

ফযর্ি তানও থওান াদ নয ফযাানয র্চজ্ঞাা ওযনরন। তঔন র্তর্ন ফরনরন, ভানও থঙনি 

দা। অর্ভ এয চনয ব ত থম, না চার্ন অভায ভৃত যয ভয় এন মায়।-[র্যয়ায়াতঃ১৩৭]61 
সব কানজ ধ্ রতা- অনখরানতর অম  বযত ত  

[৭৪] মযত ঈভয (যা) ফনরন- 

ٌر، ِإَلَّ ِفي َأْمِر اْْلِخَرةِ   التػَُّؤَدُة ِفي ُكلّْ َشْيٍء َخيػْ
 প্রনতযও ওানচ ধ যতা  নম্রতা ফরম্বন ওযা ঈিভ- অর্ঔযানতয অভর ফযত ত।-

[র্যয়ায়াতঃ১৩৯]62 

প্রনত  নদে মুনমনের সুবণে সুন াগ 

[৭৫]  মযত াইদ আফনন চ ফায়য (য) ফনরন –  

 ُكلُّ يَػْوـٍ يَِعيُشُو اْلُمْؤِمُن َغِنيَمةٌ 
ভ র্ভন থমআ র্দনর্িআ চ র্ফত থানও  থআ র্দনর্িনও কন ভত ভনন ওনয।-

[র্যয়ায়াতঃ১৪৫]63 
তযাচার  হাজ্জাজ আবনে আঈসুন র কান্না 

[৭৬]   এওফায াজ্জাচ আফনন আঈ প র্ভম্বনয অনযাণ ওনয তায বালনণ ফনরন-  

أً َنظََر لِنَػْفِسِو بَاِدرًا فَػْوتَػَها قَػْبَل َأْف يَػْنِزَؿ اْلَمْوُت ِبَها، قَاَؿ: ثُمَّ يَػْنِزُؿ اْلَمْوُت ِبَهارَِحَم اللَُّو اْمرَ   

অ া ঐ ফযর্িয প্রর্ত যভ ওরুন  থম তায র্ননচয ফস্থা মিানরাঘনা ওনয অয 

ভৃত য অায  নফিআ ভৃত যয প্রস্তুর্ত গ্রন ওনয। তঃয তায ভৃত য য়।  

এিা ফনর থ ওান্নাযত ফস্থায় র্ভম্বয থথনও থননভ এনরা।-[র্যয়ায়াতঃ১৫৮] 
অম োমা বন্ধ হওয়ার প নবেআ অম  করা 

[৭৭] মযত র্ফয আফনন অব্দ  া নাার  ফনরন  অর্ভ অফ  ফওয নাার  এয 

র্নওি থকরাভ ঐ ভয়, মঔন থ ভ ভ লি ফস্থায় র্ঙর। র্তর্ন তায ভাথা র্দনয় আাযা 

ওযর্ঙনরন। ওঔননা ঈনযয র্দনও অফায ওঔননা র্ননঘয র্দনও- থমবানফ নাভাম িা য়। 

                                                           
61   আআয়াঈ ঈর ভ   ন। 
62   ম  নদ অভদ  র্যয়ায়াত ৬২৫। 
63   র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৪থি ঔ   ৃ ২৭৬। 
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ার্থনদয ভনধয থওঈ র্চজ্ঞাা ওযর  অ া অনায প্রর্ত যভ ওরুন। এআ ফস্থায় 

নাভাম িনঙন? তঔন র্তর্ন ফরনরন- 

 ِإنَِّني أُبَاِدُر َطيَّ الصَِّحيَفةِ 
 অর্ভ ঘাআর্ঙ থম  অভরনাভা ফন্ধ্ ফায  নফি দ্রুত র্ওঙ  থনও অভর ওনয থনআ।-

[র্যয়ায়াতঃ১৫৮]64  
দনুেয়ার ক  জথনক নেরাপদ থাকার স্থাে 

[৭৮] মযত অফ  দাযদা (যা) ফনরন-  

 النَّاُس بَػْيَن ُمْنَذٍر َوُمْضَمٍر ِبُخُروِج اْلَعاَىاِت. . . ِعْنَد اْلَقْبرِ 
ভান ল বয় প্রদিনওায  অয অত্মনকানওায য ভানছ ফস্থান ওযনঙ। মঔন ওফনয 

মানফ তঔন এনদয ওি থথনও র্নযাদ নয় মানফ।-[র্যয়ায়াতঃ১৬৩] 
শয়তানের কাজ 

[৭৯] মযত াান ফয  (য) অ ায ফাণ - 

 الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َلُهْم َوَأْمَلى َلُهمْ 
য়তান তানদয ওাচনও থাবন ওনয থদঔায় এফং র্ভথযা অা প্রদান ওনয।- যা 

ভ াম্মদ ২৫  
প্রনঙ্গ ফনরন-এয থি নরা য়তান তায াভনন গুনা  া ওাচনও  র্জ্জত 

ওনয ত রনফ এফং ওাভনা-ফানায় র্রি ওনয থদনফ।-[র্যয়ায়াত  ১৬৫]65 
মােুষ জমহমাে এর মত 

[৮০] মযত অব্দ  া  আফনন ভাঈদ (যা) ফনরন-  

َق، َواْلَعارِيَُة ُمَؤدَّاةٌ َما ِمْنُكْم َأَحٌد َأْصَبَح ِإَلَّ َوُىَو َضْيٌف، َوَمالُُو َعارِيٌَة َوالضَّْيُف ُمْرَتِحٌل لِيَػْنطَلِ   

থতাভানদয ভনধয থম ফযর্িআ ওানর ঈনি  থ থমন থভভান এয ভত। অয তায ভার 

ম্পদ এভন  থমভন থওান ফস্তু ফযফানযয চনয ধায থনয়া য়। থভভাননও থতা র্পনয মাফায 

চনয ততয  নতআ য়  অয ফযফানযয র্চর্ন র্পর্যনয় র্দনত য়।-[র্যয়ায়াত  ১৭৩]66 
 

 

                                                           
64   র্য়ারু অ’রাভ ন ন ফারা। 
65    তাপ য ও যত ফ । 
66   র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ১ভ ঔ   ৃ ১৪৪।  
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প বে জথনকআ অম  করা 

[৮১] মযত অফ  ঈভাভা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

 بَاِدُروا بِاْلَعَمِل ِىَرًما نَاِغًصا، َأْو َمْوتًا َخاِلًسا، َأْو َمَرًضا َحاِبًسا، َأْو َتْسوِيًفا ُمْؤِيًسا
ক্ষভ ওনয থদয়া ফাধিওয  ছািা থভনয থদয়া ভৃত য  থফওায ওনয থদয়া থযাক 

এফং র্নযা ওনয থদয়া তর্িখর্ি (অভর) ওযায  নফি থনও অভনর র্ননয়ার্চত ।-

[র্যয়ায়াতঃ২০৩]67 

[৮২] মযত অফ  চামা থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন র্ননম্নয অয়াত প্রনঙ্গ ফনরন-  

[82]الكهف:  وََكاَف َأْمُرُه فُػُرطًا{  

মায ওামিওরা  ভা র্তক্রভ ওনয  ত র্ভ তায ন যণ ওনযা না।–  যা ওাাপ ২৮ 

এয িাযা ঈন য   تَْسر يف তর্িখর্ি ওযা।-[র্যয়ায়াতঃ২০৪] 
মােুষ তওবার নদনক ম র 

[৮৩] মযত আফনন অব্বা (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন র্ননম্নয অয়াত- 

ْنَساُف لِيَػْفُجَر َأَماَمُو{  ْنَب، َويُػَؤخُّْر التػَّ »قَاَؿ:  [5]القيامة: }َبْل يُرِيُد اْْلِ ـُ الذَّ «ْوبَةَ يُػَقدّْ  

তফ  ভান ল বর্ফলযনত ওভি ওযনত ঘায়।-  যা র্ওয়াভা ৫ 

প্রনঙ্গ ফনরন- ভান ল গুনা ওযনত গ্রকাভ  এফং তফা ওযনত শ্চাদকাভ ।-
[র্যয়ায়াতঃ২০৫]68 

 নবষযনতর সংকল্প ও আ া 

[৮৪] মযত অফ  আাও (য) থও ফন  অব্দ র ওায় থকান য এও ফযর্ি ফরর  

অভানও র্ওঙ   য়ত ওরুন। র্তর্ন ফরনরন- 

 اْحَذُروا َسْوؼَ 
 এআ ধযনণয র্ফলয় থথনও ফাুঁঘ মায ভনধয বর্ফলযনতয থওান র্চর্ননয আোয প্রওা 

ায়।-[র্যয়ায়াতঃ২০৬] 

[৮৫] মযত ওাতাদা (য) অফ র চারদ থথনও ফণিনা ওনযন। র্তর্ন ফনরন- অর্ভ 

থওান র্ওতানফ নির্ঙ- 

 

                                                           
67

 . ওানম র ঈম্মার  াদ  ৪৩৪৩৬। 
68

 . তাপ য আফনন ওা য।  
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 ََ  َأفَّ َسْوَؼ ُجْنٌد ِمْن ُجُنوِد ِإْبِلي
বর্ফলযনতয আো  ংওল্প য়তাননয তনয ফার্ন য এও তনয।-[র্যয়ায়াতঃ২০৭] 

[৮৬] মযত অনা (যা) ফনরন-  

ََ َعِظيٌم، طَاَلَما َخدََع بِوِ   التَّْسِويُف ُجْنٌد ِمْن ُجُنوِد ِإْبِلي
বর্ফলযনতয র্ঘন্তা  থঔয়ানর থরনক থাওা য়তাননয তনয ফার্ন য এও তনয। 

র্ধওাং ভয় থ এয িাযা থধাুঁওা প্রদান ওনয।-[র্যয়ায়াতঃ২০৮] 

[৮৭] মযত আওর্যভা (য) অ ায ফাণ  প্রনঙ্গ ফনরন-  

، قَاَؿ: " ِإَذا ِقيَل َلُهْم: تُوبُوا، قَاُلوا: َسْوؼَ  [35 سبأ:]َويَػْقِذُفوَف بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد{   

তাযা দ যফতি  স্থান নত দৃয র্ফলনয় ফাওয ঙ নি ভাযত।–  যা াফা ৫৩ 

এয থি নরা মঔন তানদযনও ফরা য় তফা ওয  তঔন তাযা ফনর নয ওনয 

থনফ।-[র্যয়ায়াতঃ২০৯] 

[৮৮] মযত াান ফয  (য) ফনরন- 

 يَا َمْعَشَر الشََّباِب ِإيَّاُكْم َوالتَّْسوِيَف: َسْوَؼ َأفْػَعُل، َسْوَؼ َأفْػَعلُ 
 থ ননচায়াননয দর! বর্ফলযনতয র্ঘন্তা  থঔয়ানর থরনক থাওা থথনও ফাুঁঘ থম  

ত র্ভ এনিা ফরনত থাও- অর্ভ অকাভ নত এিা ওযফ অকাভ নত িা ওযফ।-[র্যয়ায়াতঃ২১২]  
নব নদর কথা 

[৮৯] মযত ঈতফা র্ফন ারুন র্যয়ায়াত ওনযন। ওতও র্ফজ্ঞ ফযর্ি ফনরনঙন-  

َوَأدَّبَػْتُو اْلِحَكُم، َوَلْم يُػْغرِْرُه ِبَسََلَمٍة ُيْشِفي  رَِحَم اللَُّو َأْمَرأً أَنْػبَػَهْتُو اْلَمَواِعُظ، َوَأْحَكَمْتُو التََّجاِرُب،
فَػَهَجَم َعَلْيِهْم ِبِو َعَلى َىَلَكٍة، َوَأْرَحَل َعْنُو التَّْسوِيَف بِِعْلِمِو ِبَما ِفيِو ِممَّا َقَطَع بِِو النَّاُس َمَساَفَة آَجاِلِهْم، 

 ِمَن اْلَمْوِت َوُىْم َغاِفُلوفَ 
অ া তাঅরা ঐ ফযর্িয প্রর্ত যভ ওরুন  থম য়াম ন ত িাযা তওি নয় 

মায়। থম র্বজ্ঞতায িাযা র্ক্ষা গ্রণ ওনয। থম অওর িাযা অদফ র্নঔ থনয়। থম এভন 

 স্থতা  র্নযািা িাযা থধাুঁওায় না নি  মা তানও ধ্বংনয র্ওনাযায় র্ননয় মায়। থম র্ননচয 

আরভ িাযা বর্ফলযনতয স্বে  থঔয়ানর র্তত য়া থথনও যক্ষা ায়  মায ভনধয থরানওযা 

ভয় নি ওযনত ওযনত ভৃত যয িাযপ্রানন্ত ঈন ত নয় মায় এফং এভন কার্পর থানও থম  

ভৃত য িাৎ এন অক্রভণ ওনয।-[র্যয়ায়াতঃ২১৩] 
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[৯০] মযত অফ   যায়যা (যা) ফনরন-  

َر َعاَدٌة، َوِإيَّ  َر، فَِإفَّ اْلَخيػْ اُكْم َوَعاَدَة السُّوَّاِؼ ِمْن َسْوٍؼ، َأْو ِمْن َسْوؼَ تَػَعوَُّدوا اْلَخيػْ  

থনও  ওরযাণওয ওানচয বযা ফার্ননয় না, থমন এিাআ ঈিভ স্ববানফ র্যণত 

য়। অয স্বে  ওল্পনা এফং ওাভনা ফানায দ র্নয়ায় নি থাওা থথনও ফাুঁঘ।-
[র্যয়ায়াতঃ২১৫] 

[৯১] মযত  ায়ন আফনন অব্দ য যভান ফনরন। ওতও র্ফজ্ঞ ফযর্ি ফনরনঙন-  

 ِإيَّاَؾ َوالتَّْسِويَف ِلَما تَػُهمُّ بِِو ِمْن ِفْعِل اْلَخْيِر، فَِإفَّ َوقْػَتُو ِإَذا زَاَؿ َلْم يَػُعْد ِإلَْيكَ 
থতাভযা স্বে  ওল্পনায চকনত নি থাওা থথনও ফাুঁঘ  থওননা তা থনও  

ওরযাণওয ওাচ থথনও র্ফযত যানঔ। অয এয এওিা ভয় অনঙ  মঔন তা র্তফার্ত নয় 

মায়  তা অয র্পনয অন না।-[র্যয়ায়াতঃ২১৮]  
ঈপনদশ গ্রহনণ  নথ  এক  কনবতা 

[৯২] আভাভ আফনন অর্ফদ দ নআয়া (য) ফনরন- অভানও অফ  অব্দ  া অভদ 

আফনন অআয় ফ এআ ওর্ফতা শুর্ননয়নঙন-  

 ْغَتةْ اْغَتِنْم ِفي اْلَفَراِغ َفْضَل رُُكوٍع ... فَػَعَسى َأْف َيُكوَف َمْوُتَك بػَ 
 َكْم َصِحيٍح رَأَْيَت ِمْن َغْيِر َسَقٍم ... َذَىَبْت نَػْفُسُو الصَِّحيَحُة فَػْلَتةْ 

ফয থনরআ র্ওঙ  নাভাম নি না- এিা থতাভায চনয ভা ম্পদ।  ফ নয় 

ওস্মাৎ থতাভায ভৃত য এন মানফ। ফ ফায ত র্ভ থদনঔ থাওনফ র্দর্ফয  স্থ থরাও মায থওান 

থযাক থনআ- িাৎ তায ভৃত য নয় থকনঙ।– [র্যয়ায়াত ২২৩]69 
শয়েকান  একজে মে ষ র অম  

[৯৩] মযত াম্মাদ র্ফন আয়াআয়া ফণিনা ওনযন। ভ াম্মদ আফনন য়ান (য) 

মঔন খ ভানত থমনতন  তঔন য়ননয  নফি র্যফাযফকিনও ফরনতন- 

َأُقوـُ ِفيَها َأْستَػْوِدُعُكُم اللََّو، فَػَلَعلََّها َأْف َتُكوَف َمِنيَِّتي الَِّتي ََل   

 অর্ভ থতাভানদযনও অ ায থাদি ওযর্ঙ। নত ানয অচ যানতআ অর্ভ 

ভৃত যফযণ ওযফ  অয খ ভ থথনও ঈিনত াযফ না।  

এিা তায য়নওানরয বযা র্ঙর।-[র্যয়ায়াত ২২৭]70 

                                                           
69

 . ফায়াও  অম ম  দ র ওাফ য  র্যয়ায়াত ৬১৯।  
70

 . চার্ভঈর ঈর ভ য়ার র্ওাভ  আফনন যচফ।  
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অল্লাহ  ানক পমানেত কনরে 

[৯৪] ভ াম্মদ আফনন ফ য অর অনায  তায র্তা থথনও ফণিনা ওনযন। 

যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

َياِف، َأْو ِفي اْلَماِء َوالطّْينِ   ِإَذا َأرَاَد اللَُّو بَػَعْبٍد َىَوانًا أَنْػَفَق َماَلَو ِفي اْلبُػنػْ
অ  তাঅরা মানও ভার্নত ওযনত ঘান তায ভার-ম্পদ দারান-থওািায ভনধয 

ফযয় ওর্যনয় থদন থফা ার্ন ফা ভার্িনত র্ভর্নয় থদন।-[র্যয়ায়াত ২৩৩]71 

[৯৫] আফযার্ভ তাআভ  (য) ফনরন-  

ْبَد ِإفَّ الرَُّجَل ِإَذا َكاَف َلُو َماٌؿ، َفَمَنَع َحقَُّو، ُسلَّْط َعَلى َأْف يُػْنِفَقُو ِفي اْلَماِء َوالطّْيِن، َوِإفَّ اْلعَ 
 لَيُػْؤَجُر ِفي نَػَفَقِتِو ُكلَّْها ِإَلَّ ِفيَما َيْجَعُلُو ِفي اْلِبَناِء َوالطّْينِ 

মর্দ থওান ফযর্ি ম্পদার  য় অয থ তায ম্পনদয ও অদায় না ওনয  তনফ 

অ া তাঅরা তায ম্পদ ার্ন  ভার্িনত র্ভর্নয় থদয়ায চনয তানও প্রফর ওনয থদন। 

অয ফ ঔযথঘয প্রর্তদান থদয়া য়, শুধ  ঐ ঔযঘ ফযত ত মা থ আভাযত র্নভিাণ  ভার্িয 

চনয ওনযনঙ। -[র্যয়ায়াত ২৩৪] 
দা াে-জকা ার প্রনত রাস ন র নেহা 

[৯৬] মযত অনা (যা) ফণিনা ওনযন। র্তর্ন ফনরন, এওফায অর্ভ ভদ নায যাোয় 

যা র  া (া) এয ানথ থ ঘরর্ঙরাভ। তঔন র্তর্ন আনিয ততয  কম্ব নচয ভত এওর্ি ফার্ি 

থদঔনরন। র্তর্ন র্চজ্ঞাা ওযনরন, এআ প্রাানদয ভত ফার্ি ওায? থওঈ ফরর, ভ ও 

ফযর্িয। এিা শুনন যা র  া (া) ফরনরন- 

، َأْو َأوْ َأَما ِإفَّ ُكلَّ بَِناٍء َكلّّ َعَلى َصاِحِبِو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، ِإَلَّ َما َكاَف ِفي َمْسِجٍد، َأْو ِفي بَِناِء َمْسِجدٍ   

 থান! র্ওয়াভনতয  র্দন প্রনতযও আভাযত  ট্রার্রওা তায ভার্রনওয চনয থফাছা 
নফ, ঐ আভাযত ফযত ত মা ভর্চনদ অনঙ থফা মা ভর্চদ র্নভিানণ চনয য় থফা ভ ও 
ভ ও ওানচয চনয। 

এযয অনযওর্দন মঔন যা র  া (া) থঔান র্দনয় মার্েনরন, তঔন র্তর্ন থিা 
থদঔনত থনরন না। তঔন র্চজ্ঞাা ওযনরন ঐ খনযয র্ও নরা। মযত অনা (যা) 
ফরনরন, ঐ খনযয ভার্রও অনায ঈর্ি ম্পনওি চাননত থনয তা থবনঙ্গ থপনরনঙ। 
যা র  া (া) ফরনরন, অ া তায প্রত যভ ওরুন।-[র্যয়ায়াতঃ২৩৫]72 
                                                           
71

 . তাফযান  অঈাত  াদ  ৮৯৯৩। 
72

 . ভ নানদ অভদ  াদ  ১৩৩০১। 
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দ ু অমেতদার 

[৯৭] মযত ওাতাদা (য) ফণিনা ওনযন। র্তর্ন ফনরন, ঈভয (যা) ফনরনঙন-  

 ِلي َمَع ُكلّْ َخاِئٍن َأِميَناِف: اْلَماُء َوالطّْينُ 
প্রনতযও র্ঔয়ানতওায য ানথ দ চন অভনতদায থানও, তানরা ভার্ি অয ার্ন।-

[র্যয়ায়াত২৩৬] 

জ  খরনচ বরকত োআ 

[৯৮] মযত  রায়ভান র্ফন ঈতফা ফনরন- 

َيافَ   ُكلُّ نَػَفَقٍة ُتْخَلُف ِإَلَّ اْلبُػنػْ

 প্রনতযও (ারার) ঔযনঘয ভনধয ফযওত প্রদান ওযা য়, শুধ ভা  আভাযত র্নভিানণয 

ঔযঘ ফযত ত।-[র্যয়ায়াতঃ২৩৭] 

[৯৯] মযত ঔাব্বাফ র্ফন অযত (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ 

ওনযন-  

 َما أَنْػَفَق اْلُمْؤِمُن ِمْن نَػَفَقٍة ِإَلَّ ُأِجَر ِفيَها، ِإَلَّ نَػَفَقًة ِفي التػَُّرابِ 
ভ র্ভন ফযর্ি তায থম প্রনয়াচননআ ফযয় ওরুও না থওন তায প্রর্তদান থদয়া য়, শুধ  

ঐ ঔযঘ ফযত ত মা থ ভার্িয (আভাযনতয) চনয ওনযনঙ।-[র্যয়ায়াতঃ২৩৮]73 
নকয়ামনতর অ ামত 

[১০০] মযত অফ   যায়যা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

َيافِ   ََل تَػُقوـُ السَّاَعُة َحتَّى يَػَتطَاَوَؿ النَّاُس ِفي اْلبُػنػْ

ঐ ভয় মিন্ত র্ওয়াভত নফ না, থম মিন্ত না ভান ল র্ফযাি র্ফযাি  ার্রওা র্নভিাণ 

ওনয কফি ংওায প্রওা না ওযনফ।-[র্যয়ায়াতঃ২৩৯]74 
সাহাব নদর ঘর-বানড়র প্রনত নেম তায় রাস ন র ঈপনদশ 

[১০১] অফদ  া আফন অভয (যা) থথনও ফর্ণিত। র্তর্ন ফনরন, এওফায অর্ভ ফা 

 কাঙ র্দনয় খয র্িও ওযর্ঙরাভ, তঔন যা র  া (া) অভায া র্দনয় মার্েনরন। র্তর্ন 

ফরনরন এ র্ও ওযঙ? ভৃত য থতা এয থঘনয় দ্রুত অকভনওায ।-[র্যয়ায়াতঃ২৪২]75 
 
                                                           
73

 . তাফযান  ওাফ য  াদ  ৩৬২০। 
74

 . অদাফ র ভ পযাদ  াদ  ৪৪৯। 
75

 . অদাফ র ভ পযাদ  াদ  ৪৫৬। 
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ঈম্মু  মুনমে েনদর ঘর 

[১০২] মযত াান ফয  (য) ফনরন- 

بَِيِدي ُكْنُت َأْدُخُل بُػُيوَت َأْزَواِج النَِّبيّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِفي ِخََلَفِة ُعْثَماَف، فَأَتَػَناَوُؿ ُسُقَفَها  

 অর্ভ মযত ঈভান (যা) এয র্ঔরাপনতয ম নক নফ  (া) এয স্ত্র নদয খনয 

মাতায়াত ওযতাভ। অভায াত তানদয খনযয ঙাদ স্পি ওযত।-[র্যয়ায়াতঃ২৪৫]76 
প্রনয়াজনের নতনরি ঘর-বানড় 

[১০৩] মযত অফ   যায়যা (যা) থথনও ফর্ণিত। যা র  া (া) আযাদ ওনযন-  

َياِف فَػْوَؽ َما َيْكفِ  يُو، ُكلَّْف َأْف َيْحِمَلُو ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ َمْن بَػَنى ِمَن اْلبُػنػْ  

থম ফযর্ি প্রনয়াচননয র্তর্যি আভাযত র্নভিাণ ওযর, র্ওয়াভনতয র্দন াত তফও 

মভ ন ঈিাননায চনয তানও ফাধয ওযা নফ।-[র্যয়ায়াতঃ২৪৬]77 
হ রত খাব্বাব নবে অরত (রা) এর বস্থা 

[১০৪] মযত ওায় র্ফন ার্মভ ফনরন, অর্ভ মযত ঔাব্বাফ র্ফন অযত (যা) এয 

র্ঔদভনত ার্ময নয় থদঔরাভ থম, র্তর্ন খনযয থদয়ার র্নভিাণ ওযনঙন। তঔন র্তর্ন ফরনরন- 

َعَلْيِو  ِإفَّ اْلُمْسِلَم يُػْؤَجُر ِفي ُكلّْ َشْيٍء ِإَلَّ َشْيًئا يُػْنِفُقُو ِفي التػَُّراِب، َوَلْوََل َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ 
َم نَػَهانَا َأْف َنْدُعَو بِاْلَمْوِت َلَدَعْوُت بِوِ َوَسلَّ   

 ভ রভাননয প্রনতযও ওানচয প্রর্তদান থদয়া য়, শুধ  ঐ ফ ঔযঘ ফযত ত মা থ 

ভার্িয চনয ওনযনঙ। মর্দ নফ  (া) অভানদযনও ভৃত যয দ অ ওযায চনয র্ননলধ না ওযনতন  

তনফ অর্ভ ফযআ ভৃত যয চনয দ অ ওযতাভ।-[র্যয়ায়াতঃ২৪৭]78 
সম্পনদর  াকাত অ নক নদন  

[১০৫] মযত ওাতাদা (য) ফনরন  এিা ফরা য় থম- 

 َمْن َمَنَع زََكاَة َماِلِو ُسلَّْط َعَلى الطّْينِ 
থম ফযর্ি তায ম্পনদয মাওাত অিনও থদয় অ া তায ম্পদনও ভার্িয ঈয 

প্রফর ওনয থদন।-[র্যয়ায়াতঃ২৪৮] 
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 . অদাফ র ভ পযাদ  াদ  ৪৫০। 
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 . র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৮ভ ঔ   ৃ ২৪৬। 
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 . অদাফ র ভ পযাদ  াদ  ৪৫৫। 
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প্রনয়াজে য় দা াে-জকা া নেমোজণর হুকুম 

[১০৬] মযত আফযার্ভ নাঔয়  (য) থও র্চজ্ঞাা ওযা নরা থম, প্রনয়াচননয চনয 

থম আভাযত র্নভিাণ ওযা য় তায র্ও  ও ভ? র্তর্ন ফরনরন- 

 ََل َأْجَر َوََل ِوْزرَ 

না এয য়াফ অনঙ অয না গুনা।-[র্যয়ায়াতঃ২৪৯] 

[১০৭] মযত অম্মায আফনন অম্মায ফনরন-  

ُه فَػْوَؽ َسْبِع َأْذرٍُع، نُوِدَي: يَا فَاِسَق اْلَفاِسِقيَن ِإَلى أَْيَن؟ِإَذا َرَفَع الرَُّجُل بَِناءَ   

মঔন থওান ফযর্ি তায আভাযত াত ানতয থফ  ঈুঁঘ  ওনয, তঔন এও থখালণাওায  

থখালণা প্রদান ওনয থম, থ পার্ওনদয পার্ও! থল মিন্ত এআ আভাযত ওতদ য মিন্ত  ঈুঁঘ  

ওযনফ? -[র্যয়ায়াতঃ২৫০]79 
হ রত ে হ (অ) এর ঘর 

[১০৮] অফ র ভ ার্চয অয-যা   (য) ফণিনা ওনযন। মযত ন  (অ) ানি 

নয়ত ফৎয ফার  র্নর্ভিত খনয (ি রায়) র্তফার্ত ওনযনঙন। থওঈ ফরর, থ অ ায 

নফ ! অর্ন খযআ ফার্ননয় র্নন। র্তর্ন ফরনরন, অর্ভ য়নতা অচ ফা ওারআ ভনয মাফ (খয 

ফার্ননয় র্ও রাব)।-[র্যয়ায়াতঃ২৫১] 

[১০৯] মযত আভাআর র্ফন ার্র অর ার্ভ  ফনরন- মযত ন  (অ) এয 

থঙনর তায র্তানও তাুঁফ  ফানানত থদঔনরন। তঔন থ তায র্তানও ফরর, অর্ন দ র্নয়া 

থথনও দ নয নয থকনঙন বার ওথা। র্ওন্তু অর্ন অনায র্ননচয  র্ননচয ন্তাননয চনয 

এওর্ি খয থতা ততয  ওযনফন। ন  (অ) ফরনরন- 

َوقَُّع ِمَن اْلَمْوِت َما يَػتَػَوقَُّع، فَاْلَخْيَمُة َلُو َكِثيرٌ ِإفَّ الَِّذي يَػتػَ   

 থম ফযর্ি ভৃত য থথনও থফুঁনঘ থাওনফ ফনর অা ওনয, থ তা ওরুও। তায চনয এআ 

তাুঁফ আ মনথি।-[র্যয়ায়াতঃ২৫২] 
হ রত আসা (অ) এর ঘর 

[১১০] মযত অঅ র্ফন আাও ফনরন। মযত আা (অ) থও থওঈ ফরর, র্ও 

বার ত মর্দ অর্ন থাওায চনয এওর্ি খয ফার্ননয় র্ননতন। র্তর্ন ফরনরন- 
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 . চার্ভঈর ঈর ভ য়ার র্ওাভ  ১ ১৪৫। 
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َلَنا  َيْكِفيَنا َخَلَقاُف َمْن َكاَف قَػبػْ
অভানদয চনয অভানদয  ফিফতি নদয দৃিান্তআ মনথি।-[র্যয়ায়াতঃ২৫৫]  

থিাৎ  ফিফতি নদয র্ফর ন নয় মায়ায দৃিান্ত। তানদয খয-ফার্ি  তাযা থওাথায় 

যনয়ঙ। 

[১১১] মযত ভায়াযা (য) ফনরন, মযত আা (অ) ওঔননা র্ননচয খয 

ফানানর্ন। থওঈ র্চজ্ঞাা ওযর, অর্ন অনায খয-ফার্ি থওন ফানান না? র্তর্ন ফরনরন- 

نْػَيا أُذَْكُر بِوِ   ََل أَتْػُرُؾ بَػْعِدي َشْيًئا ِمَن الدُّ

 অর্ভ অভায য দ র্নয়ানত এভন র্ওঙ  থঙনি থমনত ঘাআ না, মায িাযা থরানওযা 

অভানও স্মযণ ওযথফ।-[র্যয়ায়াতঃ২৫৬] 
 ারা হংকার জথনক মুি 

[১১২] এওফায মযত অর  (যা) এও ভ ায় থরাওনদযনও নাভাম িানরন। থআ 

ভয় ভ ায খযগুনরা ফাুঁ  থছাুঁ-ছাি িাযা ফানাননা ত। র্তর্ন ফরনরন- 

 ِإفَّ َىِذِه اْْلَبْػَياَت قَػْوـٌ ََل يُػَعذَّبُوَف َعَلى اْلِكْبرِ 
এআ খনযয র্ধফা নদযনও ংওানযয চনয অমাফ থদয়া নফ না।-[র্যয়ায়াতঃ২৬২] 

থিাৎ এভন াদাভািা খনযয র্ধফা যা ংওায থথনও ভ ি থানও। 
ন রঅঈনের মত জ াক - হ রত ঈমর (রা) এর নবস্ময় 

[১১৩] মযত  র্পয়ান র্ফন ঈয়াআনা (য) ফনরন, এওফায মযত ঈভয (যা) 

চাননত াযনরন থম  এও ফযর্ি াওা আথিয খয ততয  ওনযনঙ। র্তর্ন এিা শুনন ফরনরন- 

 َما ُكْنُت َأْحَسُب َأفَّ ِفي َىِذِه اْْلُمَِّة ِمْثَل ِفْرَعْوفَ 
অর্ভ ওল্পনা ওর্যর্ন থম এআ ঈম্মনতয ভথধয র্পযঅঈননয ভত থরাও থাওনত 

ানয। 

ফণিনাওায  ফনরন, মযত ঈভয (যা) এআ অয়ানতয র্দনও আর্ঙ্গত ওনযন-  

 (َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف يَا َىاَمافُ ) اْبِن ِلي َصْرًحا (َلَعلّْي) 

 (র্পযঅঈন ফরর, থ াভান!) অভায চনয ( ঈচ্চ) প্রাদ র্নভিাণ ওয।-

[র্যয়ায়াতঃ২৬৩]80 

                                                           
80

 . র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৭ভ ঔ   ৃ ৩০৪। 
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দাজ্জাজ র প্র  

[১১৪] মযত  র্পয়ান (য) ফনরন, অর্ভ চাননত থনযর্ঙ থম, [থম ি ন াাফ  

তাভ ভ দায  (যা) এয ানথ দাজ্জানরয থদঔা নয়র্ঙর, তঔন]81 দাজ্জার এিা র্চজ্ঞাা 

ওনযর্ঙর থম, থতাভানদয ঔানন আনিয ততয  দারান র্নভিাণ শুরু নয় থকনঙ।-

[র্যয়ায়াতঃ২৬৫]82 

কনয়ক  বযাপানর রাস ন র  অশংকা 

[১১৫] মযত ফ   যায়যা (যা) ফনরন, এওফায যা র  া (া) অভায ওাুঁনধ 

থফা যানন াত থভনয ফরনরন, থ অফ   যায়যা! ঐ ভয় থতাভায র্ও ফস্থা নফ, মঔন 

ত র্ভ র্তন ধযনণয ফস্থায ম্ম র্ঔন নয় িনফ, অয অর্ভ থতাভানও ঐ ফস্থায় র্তত 

য়া থথনও অ ায অশ্রনয় ভিণ ওযর্ঙ। অর্ভ অযম ওযরাভ আয়া যা রা া! অভায 

ফাফা ভা অনায চনয ও যফান থাও, ঐ ফস্থাগুনরা র্ও? র্তর্ন (া) ফরনরন- 

َياِف، َوِإَمارَُة  ُة الزََّمافِ ُطوُؿ اْلبُػنػْ َياِف، َوِشدَّ الصّْبػْ  

১ ফি ফি আভাযত র্নভিাণ। ২ ওভ ফয় নদয আভাযত র্নভিাণ এফং ৩ মাভানায 

ওনিাযতা।-[র্যয়ায়াতঃ২৭৬]83 

[১১৬] ঈম্ম র ভ র্ভন ন মযত ভায়ভ না (যা) ফনরন, এওর্দন যা র  া (া) আযাদ 

ওনযন-  

ـُ  يُن، َوُسِفَك الدَّ ْخَواُف، َما أَنْػُتْم ِإَذا َمِرَج الدّْ َياُف، َواْختَػَلَفِت اْْلِ ، َوظََهَرِت الزّْيَنُة، َوَشُرَؼ اْلبُػنػْ
 ُوُحرَّْؽ اْلبَػْيُت؟

ঐ ভয় থতাভানদয  র্ও ফস্থা নফ, মঔন দ ন নি নত থাওনফ, যিাত খিনত 

থাওনফ, র্মনা ফযর্বঘানযয প্রায খিনফ, আভাযত ঈুঁঘ  নত থাওনফ, বাআনয় বাআনয় র্ফফাদ  

ভতনবদ নত থাওনফ এফং ফায়ত  া জ্বার্রনয় থদয়া নফ।-[র্যয়ায়াতঃ২৭৭]84 
 

□ □ □ □ □ 

 

                                                           
81

 . ে  র্  ভ র্রভ  র্পতনা ধযায়। 
82

 . র্রআয়াত র অঈর্রয়া  ৭ভ ঔ   ৃ ৩০৪। 
83

 . ভ নাদ অর র্পযদাঈ র্রদ দাআরাভ   াদ  ৮৩৮৯।  
84

 . ওানম র ঈম্মার  াদ  ৩১১৫৫। 



ওারূর অভার                                                                             43 

 
`viƒm mvAv`vZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
`viƒm mvAv`vZ 

www.darussaadat.com 

http://www.darussaadat.com/

